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Komárom Tany - Bogya

Gúta

Azászlófelvonást az MKP helyi alapszervezete indítványozta.
Hajkó Hajnalka szavalata után Mayer János, a művelődési

központ igazgatója röviden ismertette a székely zászló kihelye-
zését megelőző eseményeket, és a jelképes cselekedet üzeneté-
ről beszélt. Koczkás Beáta, az MKP helyi alapszervezetének el-
nöke elmondta: „Együttérzésünket fejezzük ki a székelyföldi és a
világ valamennyi magyarságával, mivel az ő ügyük a miénk is és
fordítva." Hájas Tamás, az MKP helyi alapszervezetének alel-
nöke kihelyezte a székely zászlót a művelődési központ falára. A
zászlófelvonás a székely himnusszal zárult. br

2013. március 11-től 12-ig
Komáromban a felnyitható
híd teljes lezárására kerül
sor naponta 8.00 órától
17.00 óráig. Ezen időszak
alatt a gépjárművek 3,5 t-ig
és az autóbuszok az Erzsé-
bet szigeten át közlekedhet-
nek. A teljes hídlezárás oka
a híd funkcióinak (nyitás és zárás) műszaki próbája. A lezárás miatt
megértésüket és türelmüket kérik az illetékes szervek. -d-

Kitűzték a székely zászlót

Március 6-án délután egy óra-
kor újabb súlyos közlekedési

baleset történt a 63-as számú fő-
úton Tany és Bogya között.

Egy 50 éves férfi, Škoda Felícia
típusú gépkocsijával lesodródott az
úttestről és egy fának ütközött. A fér-
fit súlyos, életveszélyes sérülések-
kel a légimentők szállították az érse-

kújvári kórházba. A gépkocsiban uta-
zott a sofőr két gyermeke, a kilencé-
ves kisfiú és a tizennégyéves kis-
lány, akik csupán könnyebb sérülé-
seket szenvedtek. Renáta Čuhá-
ková, a Nyitrai Kerületi Rendőrpa-
rancsnokság szóvivője lapunknak
elmondta, hogy a baleset körülmé-
nyeit szakértők bevonásával vizsgál-
ják. -ga-

Fának csapódottLezárják a hidat

A szakemberek elmondása szerint már tavaly év végén kicsit magára
talált az ingatlanpiac. A kölcsönökhöz adott kamatok történelmi mély-
ponton vannak, és az ingatlanok ára is elég sokat csökkent ahhoz, hogy
az emberek újra bátrabban adjanak-vegyenek. Szakértőket és ingatlan-
fejlesztőket kérdeztünk a részletekről. Folytatás a 3. oldalon
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Merre tartanak az ingatlanárak régiónkban?
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Egy év múlva megoldódhat

Kilenc komáromi civil szervezet fejezte ki tiltakozását
Robert Fico Túrócszentmártonban elhangzott kije-

lentései ellen. További szervezetek és magánszemélyek
csatlakozására biztatnak.

„Határozottan visszautasítjuk, elítéljük és felháborítónak
tartjuk Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke 2013. február
26-án Túrócszentmártonban (Martin) a Matica slovenská
kulturális szervezet megalakulásának 150. évfordulója al-
kalmával rendezett ünnepségen tett azon kijelentését, mely
szerint a független Szlovákiát nem a kisebbségek számára,
hanem elsősorban az államalkotó szlovák nemzet számára
hozták létre, s hogy azt szeretné, ha abbamaradna Szlová-
kia zsarolása a kisebbségi jogokkal és a kisebbségek ab-
bahagynák a követelőzést.

Szlovákia miniszerelnöke kijelentései sértik a kisebbsé-
geket, az itt élő magyar közösséget, feszültséget keltenek és
összeegyeztethetetlenek az európaisággal.

Ellentétben a miniszterelnökkel állítjuk, hogy a kisebbsé-
gek, így civil szervezeteik is, gyakorolják a polgári erényeket,
igenis sokat adnak az országnak, még annak ellenére is,
hogy ők az államtól, az országtól kevés megértést, segítsé-
get kapnak.

Szlovákiában élünk és dolgozunk, értékeket teremtünk az
országnak. Mi nem követelőzünk, a jogainkkal szeretnénk
élni: szabadon használni anyanyelvünket, szabadon vá-
lasztani állampolgárságot, megtartani iskoláinkat, templo-
mainkat, kultúránkat,

A kijelentéssel kapcsolatos „magyarázkodást" nem fo-
gadjuk el, ragaszkodunk hozzá, hogy Szlovákia kormányfője
kövessen meg minden itt élő kisebbséget, kövessen meg
minden itt élő magyart! Ha valóban arra törekszik a szlovák
kormány és annak vezetője, hogy „a kisebbségek jól érezzék
magukat" Szlovákiában, elvárjuk, hogy cselekedjen! Az ígér-
getésekből elég, várjuk a tetteket!" - áll a tiltakozásban, ame-
lyet kilenc szervezet írt alá.

Hozzáteszik: Mi Szlovákiában „otthont" építünk, s úgy is
akarjuk magunkat érezni, mint otthon! Tamási Áron gondo-
latával: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne!“

Mindamellett felszólítják a felvidéki civil szervezeteket és
magánszemélyeket egyeránt, hogy aki felhívásukkal egyet-
ért, csatlakozzon a tiltakozásukhoz.

Az aláíró szervezetek közt szerepel a Jókai Közművelő-
dési és Múzeum Egyesület, a Komáromi Magyar Gimnázium
Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre, a Csemadok ko-
máromi alapszervezete, az Atelier Társaság, a Kuckó, a Lé-
lekharang, a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság, a
PALATINUS, a Teátrum, és a Te Ügyed Kör. (b)

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

Široký výber dvierok od 32,90 € /m2 bez DPH!

Exkluzív interjú Rákóczi Ferivel

Jónak lenni jó!
Március első hétvégéjén Komárom újra felébredt. Kovács Gyuri és

Doktorík Bandi mert álmodni egy nagyot, és megvalósították már má-
sodjára a megabulit. Szórakozás mellett a jótékonykodáson volt a hangsúly, mivel a be-
vétel egy részét nemes célra ajánlják fel a szervezők. Két színpadon 11 Dj lépett fel, és ter-
mészetesen a sztárvendég sem hiányozott, Rákóczi Feri, a Class FM rádió és a 40 milliós
játszma műsorvezetője jött el Komáromba. A rádióssal, Rákóczi Ferivel beszélgettünk.

• Jártál már városunkban, Komáromban?
- Igen, volt szerencsém már megnézni a fő-

teret, valamint az erődrendszert is. A csalá-
dommall látogattunk el hozzátok és sétáltunk
egyet a városközpontban is. A környező váro-
sokban is jártam, legutóbb Dunaszerdahelyen
egy jótékonysági rendezvény vendége voltam.

• Ezek szerint ha jótékonyságról van szó,
akkor szívesen segítesz.

- Természetesen. Azt vallom, hogy jónak
lenni jó. Eddigi életemben elmondhatom, hogy
szerencsés voltam, mivel nem szenvedtem
semmiben sem hiányt. A sors kegyes volt hoz-
zám és ezzel, hogy megjelenek ilyen és ehhez
hasonló rendezvényeken, legalább egy töre-
dék részét vissza tudom adni annak a jónak,
amit én kaptam az élettől. Fontos, hogy kiáll-
junk egy jó ügy mellett, ezért számomra nem
volt kérdés, hogy március másodikán Komá-
romban a helyem.

• A családod hogy viseli, hogy néha éjsza-
kába nyúlóan dolgozol?

- A párommal hat éve vagyunk együtt és ő
már akkor tudta, hogy milyen az életvitelem,
tehát nem vásárolt zsákbamacskát. Elmond-
hatom, hogy aktív családi életet élek, amikor

csak tehetem, a gyerekeimmel vagyok. Elma-
radhatatlan nálunk a közös vacsora, amit én
főzök, valamint az esti mese olvasás. Sokan
megkérdezik, hogy hogy jut időm mindenre.
Erre nagyon egyszerű a válasz: tartalmasan
töltöm el a szabadidőmet.

• Megemlítetted a főzést. Köztudott rólad,
hogy ez az egyik kedvtelésed, és aki követi fa-
cebook oldaladat, sok érdekes recepttel talál-
kozhat.

- A főzés iránti szernvedélyem még ifjúko-
romra vezethető vissza. Újkígyósról szárma-
zom (Békés megye), és anno az ottani baráti
társasággal kitaláltuk, hogy marhalábszár-pör-
költet kéne főzni, de a bökkenő az volt, hogy
egyikünk sem volt szakácsmester. Hát én be-
vállalatam, nagy sikere lett, és azóta is szíve-
sen fogok fakanalat. Olyan kísérletező típus
vagyok, hat éve igyekszem a családnak mindig
valami újat és érdekeset kitalálni, de termé-
szetesen a hagyományos magyar konyha sem
áll távol tőlem.

• Térjünk vissza kicsit a munkához. Rádió-
zol, tévézel és még hol találkozhatunk veled?

- Elsősorban én rádiósnak tartom magam.
Minden hétköznap reggel a Class Fm rádióban

együtt ébresztjük a hallgatókat Sebesztény
Balázs és Vadon Jani kollégámmal. Esténként
pedig a tévéképernyőn láthattok viszont a 40
milliós játszmában. Emellett most belekóstol-
tam kicsit a szinkronizálás világába is, ami
egy teljesen új feladat számomra.

• Végül mit üzensz olvasóinknak?
- Ilyen nagy szeretettel már rég nem talál-

koztam, mint ami itt nálatok fogadott. Boldog-
sággal tölt el, hogy határainkon túl is hallgat-
tok minket és szeretitek műsorainkat. Tartsá-
tok meg ezt a jó szokásotokat.

• Köszönöm a beszélgetést!

Nagy élmény volt az interjú elkészítése Rá-
kóczi Ferivel, a közvetlensége, barátságos ma-
gatartása példaértékű, és még sztár-allűrjei
sem voltak, ami ritkaság a mai világban.

Szénássy Tímea
Fotó: Ganzer Andrea

Magánterületen táblázott az MKP

Magyar nyelvű táblát helyezett ki a Ma-
gyar Közösség Pártja múlt csütörtö-

kön délután Csallóközaranyoson, a vas-
útállomással szembeni magánterületen,
amelyre a vonatból is rálátni. Berényi
szoktatni akarja a szlovák társadalmat,
ezért magánterületre teszik a táblákat.

A táblaállítási akción részt vett az MKP el-
nöke, Berényi József is, tájékoztatta a bumm
hírportált az MKP sajtóosztálya. A párt el-
nöke az MKP weboldalának nyilatkozva el-
mondta, hogy teljesen természetesnek kel-
lene lennie annak, hogy ott, ahol 20 száza-
lék fölötti a magyarok aránya, „vagy akár
alatta is lehetne”. Nagyon régi követelése ez
az ittélő magyarságnak, de folyamatosan

visszautasítják - mondta Berényi József.
A pártelnök azt is elmagyarázta, hogy mi-

ért magánterületre teszik ki a táblákat, miért
nem a vasút épületeire. Nem ez a végcél
szerinte, hanem az, hogy az épületen le-
gyen rajta. „Az épületről egy nap után elvin-
nék, leszerelnék. Mi viszont azt szeretnénk,
hogy szokjon hozzá egyrészt a szlovák tár-
sadalom, de a magyarok támogatását is sze-
retnénk elérni azzal, hogy ha látják a táblát
nap mint nap, akkor láthatják azt is, hogy
semmi rendkívüli nincs abban, hogy ha ma-
gyarul is ki van írva” - mondta Berényi. A táb-
laállítást Pázmány Zsolt helyi lakos szer-
vezte, és társaival együtt finanszírozta.

b
Fotó: mkp

Csallóközaranyos

Komáromi civil szervezetek is
tiltakoznak Fico kijelentései ellen

Horváth Árpád, Gúta vá-
ros polgármestere múlt hé-
ten hétfőn lapunknak el-
mondta: „Ez már nem pénz-
kérdés, hanem erkölcsi kö-
telességünk megoldani a ki-
rálynéréti lakosok ezen
problémáját. Itt 40-45 polgár

él, akik kötődnek Gútához.
A területrendezésnek ugyan
nincs pénzügyi vetülete, de a
későbbiekben városunkban
bizony lesznek kiadásai, mi-
vel minél hamarabb fel kell
újítanuk a Királynérétre ve-
zető utat. A szemételhor-

dással és a közvilágítással
is merültek fel problémák, te-
hát ezt is a jövőben orvosol-
nunk kell. Jó esetben egy év
múlva kerülhet pont az ügy
végére.”

Keszegfalván csütörtökön
üléseztek a képviselők, ahol
szintén tárgyaltak a problé-
máról. Lehocký Milan, Ke-
szegfalva polgármestere, így
nyilatkozott lapunknak: „Nem
született döntés a királyné-
réti terület rendezésének
ügyében. Mi egy alternatívá-
val állunk elő, mégpedig az-
zal, hogy mivel ez a rész a
község vagyonát képezi, így
egy ajánlatot teszünk majd
Gúta város polgármesteré-
nek, melyben a területért
cserébe a városától kérünk
egy részt a kataszteréből” -
mondta a falu polgármes-
tere.

Tehát újabb tárgyalások
elé néz a két község, hogy
hosszú évek után megol-
dódjon a királynéréti lakosok
problémája, és már közigaz-
gatásilag és kataszterileg is
egy városhoz – Gútához –
tartozzanak. szt

Gúta - Keszegfalva

Alegutóbbi testületi ülésen mindkét község tárgyalt a
királynéréti lakosok problémájáról. Mint ismeretes,

ezen városrész közigazgatásilag Gútához tartozik, a la-
kosok a városban intézik ügyes-bajos dolgaikat, Gútán
szavaznak, ide járnak orvoshoz, iskolába, de kataszte-
rileg Keszegfalvához tartoznak, tehát az ingatlanadót a
községnek fizetik. Ez egy anomália, amit mindenképp
meg kell oldani, és a 18 hektáros területet telekkönyvi-
leg is Gúta városához csatolni.

Folytatás az 1. oldalról
Az idei évvel kapcsolatosan bizakodó Józsa La-

jos, az Altagric Kft. ingatlan-közvetítő iroda ügyve-
zetője. Már tavaly év végén érezhető volt a javu-
lás a piacon, és az idei év jobbnak néz ki –
mondta el az egyik legrégebbi komáromi iroda
vezetője. Az okok közt azt említi, hogy a kamatok
történelmi mélyponton vannak, az igénylők 3 és 4
százalék közötti kamattal kaphatnak jelzáloghi-
telt. Emellett az ingatlanok ára is sokat csökkent
a 2008-as csúcs óta, ezért is kezd élénkülni a ke-
reslet.

A Szlovák Nemzeti Bank adatai szerint az in-
gatlanárak fokozatosan emelkedtek 2008-ig, majd
a válság érkeztével indult meg egy fokozatos visz-
szaesés. 2005 és 2008 között az árak szinte meg-
duplázódtak, majd az ezt követő 4 évben 25 szá-
zalék körüli volt a fokozatos csökkenés. Az árak
természetesen országos viszonylatban eltérő ké-
pet mutatnak. Nyitra megyében például fele ak-
kora a négyzetméter ár, mint az országos átlag, de
természetesen a főváros és környéke jelentősen
drágább.

A szakértők arra is rámutatnak, hogy regionális
szinten ugyanúgy nagyok a különbségek. Az ára-
kat jelentősen befolyásolja az átlagbér és a mun-
kanélküliség mértéke, ami járásonként is jelentő-
sen eltérő. A Komáromi járáson belül is nagyok az
ingadozások, de például Léva városában, ahol
munkahelyekből nincs olyan nagy hiány, ott az
ingatlanárak sem süllyedtek jelentősen– mutat rá
Józsa Lajos.

A vásárláshoz gyakran szükséges hitelek iránt
érdeklődve az Altagric vezetője elmondja, hogy a

hitelezés feltételei ugyan szigorodtak, azonban
sok adminisztratív könnyítés miatt ezt nem feltét-
lenül veszi észre a fizetőképes kérvényező. Míg
korábban sok igazolással zaklatták az igénylőket,
most már több átfogó rendszer épült ki, ami alap-
ján a pénzintézetek lekérhetik a számukra szük-
séges adatokat.

Józsa Lajos szerint vannak többen, akik befek-
tetésként is vásárolnak ingatlant. Egy jó vásárlást
követően a bérbeadáson keresztül 7-8 százalékos
hozamot is hozhat a befektetett összeg, és bizo-
nyos esetekben 12 év alatt visszajöhet az ingat-
lanért kifizetett összeg. Tapasztalatai alapján a
használt lakások még mindig jobban értékesíthe-
tőek a piacon, de van egy szegmens, akit viszont
az új építésű, magasabb kategóriájú lakások ér-
dekelnek. Még mindig vannak családok, akik az
alacsonyabb árak miatt a várossal szomszédos fa-
lukba kiköltöznek. A határon átnyúló mozgás terén
érdekes jelenségnek számít, hogy ugyan a szlo-
vákiai oldalon magasabbak az árak, mégis in-
kább idefele érezhető a mozgás. Van a kínála-
tunkban magyarországi ingatlan a határ mentén,
de alig van érdeklődés – árulja el az iroda veze-
tője, majd hozzáteszi: fordított esetre viszont akad
példa.

Komáromban most két nagyobb ingatlanfej-
lesztés is zajlik, amely a jövőben magasabb osz-
tályba tartozó lakásokat kínál majd. Az egyik az
„orosz-házból” új köntösbe átalakuló Soho-Tower,
a másik pedig a Duna-parton található, hosszú
ideig kallódó épület, a Duna 1. A kivitelező cégek
vezetőit kérdeztük, hogy miként látják az ingat-
lanpiac alakulását.

A Duna 1 lakópark kivitelezője, a Decart Kft.
ügyvezetője, Varga Ferenc szerint a minőségnek
mindig van piaca. Ez a fejlesztésük nem tömeg-
igényt szeretne kiszolgálni, az igényesebb vásár-
lók találhatják meg számításaikat. Ez a vevőkör
keresi az egyedi megoldásokat. A Duna 1 eseté-
ben 27 lakás készül, de 14 fajta elosztásban. Nem
uniformizált lakásokat kínálunk és ráadásul egy
különleges helyen, ami szintén sok vevő számára
fontos – mondja el Varga. A Jazzy Garden kivite-
lezéséről is ismert vállalkozás vezetője elárulta,
hogy a Jazzyben is már csak 3 lakás vár vevőre,
és a Duna 1-ben is már van 5 vásárló és néhány
foglalás.

Kuchár Miloš, a Soho-Tower fejlesztésének ve-
zetője szerint is megindult a piac, és van egy ré-
teg, aki keresi a különleges lehetőségeket. A nyár
elejére elkészülő épület kapcsán megjegyzi, hogy
már szintén vannak konkrét foglalásaik, idősebb
és fiatalabb érdeklődők egyaránt. A Soho-Tower
tetején két penthouse típusú luxus-lakás is ké-
szül rendhagyó panorámával, ami esetében már
szintén van érdeklődő.

A szakértők szerint az alacsony árak az eladás
esetén ugyan nem kedveznek, de ha most sze-
retne valaki nagyobb lakásra váltani, akkor a kieső
bevételt a vásárlás alacsonyabb összegén meg-
találja. Azok vannak nehezebb helyzetben, akik
pár éve vásárolt ingatlanjukat kényszerülnek pénz-
szűke miatt eladni, mivel az árkülönbség miatt
most ebben az esetben nagy lehet a veszteség. A
fészket rakó fiataloknak viszont, ha a munkahely
keresését sikerül megoldaniuk, akkor a saját ott-
hon teremtése könnyebb lehet. (b)
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Csallóközaranyos

Megnyitottuk
kihelyezett irodánkat Gútán,

a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)

Köszöntők,
köszönetnyilvánítások,

megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
HHIIRRDDeeTTééSSffeeLLvvééTTeeLL  
HHééTTffőőTTőőLL  PPéénnTTeeKKIIgg..

- Profi frizura, smink - 
Radvanszká Renáta, 0905 598 435

- Profi köröm design - 
Chovan Szilvia, 0905 284 032

- Stílustanácsadás - 
Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

Olyan hölgyek jelentkezését várjuk,
akik változtatnának külsőjükön, vagy

szeretnék visszakapni régi formájukat.

Fényképes jelentkezésüket március 15-ig
várjuk emailben (deltakn@gmail.com)
vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22, Komárno 945 01), 

melyben tüntessék fel címüket és telefonos
elérhetőségüket.

Előtte Utána

Átalakítás helyszíne: Salon Style

Szé
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Az egyik a klasszikus nyugdíjas-
otthon, melynek 54 fő a kapacitása.
A másik a járásban egyedüliként mű-
ködő Alzheimer-központ, ahol 39 be-
teget tudnak ellátni. A harmadik szol-
gáltatásuk pedig az utógondozó köz-
pont, ami szintén egyedüliként mű-
ködik a régiónkban. A mindennapi
ellátás mellett a személyzet gondos-
kodik az idősek közösségépítő és
közösségi programjairól is. Látoga-
tásunkkor épp az úgynevezett klub-
helyiségben tartottak egy kis ünnep-
séget. A nagymegyeri magán szak-
középiskola diákjai látogatták meg a
lakókat és kis ajándékokkal és egy
rövid műsorral lepték meg őket. Az
intézmény igazgatója, Kádár Andrea
elmondta, hogy gyakran szerveznek
programokat, előadásokat, valamint
rendszeresen járnak színházba is,
hogy ezzel is színesebbé tegyék a
lakók mindennapjait.

Továbbá az igazgatónő beszámolt
arról, hogy az intézmény több alka-

lommal is kapott kisebb-nagyobb
élelmiszercsomagokat és 200 darab
ágyneműt Erich Rosendorfsky úrtól,
akinek ezúton is szeretmék megkö-
szönni, hogy adományaival segíti in-
tézményüket. „Nagy általánosságban
elmondható, hogy a jelenlegi gazda-
sági helyzetben minden szociális és
egészségügyi intézmény küszködik a
fennmaradásért, ezért meg kell be-
csülnünk az önkéntesség és a jóté-
konyság minden megnyilvánulását,
amely jelentős eleme a civil szféra

működésének. Minden adomány,
pénzbeli juttatás vagy önkéntes
munka, amely nemes célra fordító-
dik, sokszorosan térül meg, de nem
anyagi formában, hanem az öröm, a
hála és a szeretet vonatkozásában“
- mondta Kádár Andrea.

Tehát zajlik az élet a nyugdíjasott-
honban, a személyzet mindent meg-
tesz azért, hogy az idősek vidáman,
jó környezetben és a legjobb körül-
mények közt éljék le hátralévő éle -
tüket. szt

Közösségi programok a lakók örömére

Immáron tíz hónapja üzemel és várja az időseket a Csallóközara-
nyoson működő szociális otthon. Az intézmény mindent kielégítő,

modern, légkondicionált, 1- és 2-ágyas szobákkal van felszerelve,
kellemes környezetben. De ez nem csak egy egyszerű nyugdíjasott-
hon, ebben a létesítményben háromféle szolgáltatást nyújtanak az
időskorúaknak.

Az igazgatónő Kádár Andrea és a
főnővér Rosendorfsky Libai Gertrúd

GÚTA
I. kategória - Vers: Samek Krisztián,
Decsi Anna, Steiner Lara, Balázs
Anna. Próza: Nagy Ádám, Markovics
Viktor, Varga Máté Gellért.
II. kategória - Vers: Keszán Anikó,
Szabó Csilla, Tóth Karola. Próza: Ku-
lich Eszter, Svitek Erika, Matyó Jázmin.
III. kategória - Vers: Horváth Viktória.
Próza: Kantár Máté, Varga Viktória,
Őszi Tímea.
IV. kategória - Próza: Kelemen Márk.

MARCELHÁZA
I. kategória - Vers: Hovany Dóra (He-
tény), Polovic Katalin (Marcelháza),
Grosch Dóra (Marcelháza), Lami Vik-
tor (Madar), Igar Éva (Madar). Próza:
Grosch Júlia (Marcelháza), Naňo Nim-
ród (Marcelháza), Tóth Noémi (Bátor-
keszi).
II. kategória - Vers: Szendi Emese
(Búcs), Kotiers Ráhel Annamária (He-
tény), Lesko Levente (Marcelháza),
Marcsa Krisztina (Bátorkeszi). Próza:
Molnár Orsolya (Búcs), Rancsó Sa-
rolta (Hetény), Keszegh Lujza (Mar-
celháza).
III. kategória - Vers: Androvics Fran-
ciska (Hetény), Andrusko Bettína (Mar-
celháza), Vörös Boglárka (Marcel-
háza), Kiss Réka (Madar), Medza
Réka (Búcs).

KOMÁROM
I. kategória - Vers: Prikler Mátyás,
Stirber Bianka, Gál Eszter Veronika,
Jancsík Dóra, Jelen Jázmin. Próza:
Fekete Lujza, Krizsan Bence, Korinek
Bettína.
II. kategória - Vers: Králik Máté, Ba-
logh Bernadett, Kontra Martin Róbert,
Modrócky Mercédesz. Próza: Bajcsy
Tünde, Králik Máté, Bajcsy Karina,
Pfeiferlik Anna, Laux Lea.
III. kategória - Vers: Sági Judit, Győri
Bernadett, Bastrnák Lilla, Török Tí-
mea, Lakatos Lili, Angyal Gábor.
Próza: Nagy Zsolt, Jenei Máté, Ma-
gyarics Arianna, Tóth Réka Márta,
Varga Viktória, Gál Bernadett.
IV. kategória - Vers: Auszten Csaba,
Culák Nikolett, Borsó Ákos, Gyepes
Bianka, Hernandez Franco Vivien, Ďu-
ríček Tamara. Próza: Gyepes Bianka,
Horváth Barbara, Hostomská Fanni.

ÓGYALLA
I. kategória - Vers: Tóth Bence (Nasz-
vad), Garlík Laura (Ógyalla), Molnár
Ferenc (Ógyalla). Próza: Szénási Kata
(Martos), Miskolczi Márk (Naszvad),
Zajíc Dávid Máté (Naszvad).
II. kategória: Vers: Pivoda Vivien
(Szentpéter), György Viktória (Martos),
Bazsó Réka (Naszvad). Próza: Szabó
Júlia (Naszvad), Mikulec Amina (Nasz-

vad), Pólya Ivett (Ógyalla).
III. kategória: Vers: Psenák Béla
(Szentpéter), Pinke Jakab Zoltán (Per-
bete), Fejes Vivien (Ógyalla). Próza:
Pinke Jakab Zoltán (Perbete),Szűcs
Bernadett (Ógyalla), Kelemen Ádám
(Naszvad).

CSALLÓKÖZARANYOS
I. kategória - Vers: Méhes Patrícia
(Ekel), Lukács Anna Zsóka (Nemesó-
csa), Csicsai Vivien (Nemesócsa).
Próza: Kocsis Rebeka (Lakszakállas),
Pécsi Virág Veronika (Nemesócsa).
II. kategória: Vers: Baranyai Patrícia
(Lakszakállas), Ledeczky Réka (Csi-
csó), Horváth Gábor (Nemesócsa).
Próza: Kovács Péter (Lakszakállas),
Gacsal Viktória (Ekel), Nagy Panna
(Nemesócsa), Bödők Magdaléna (Ne-
mesócsa).
III. kategória - Vers: Vasi Ildikó (Ne-
mesócsa), Vavrečán Fanny (Nemesó-
csa), Varga Emília (Csallóközaranyos).
Próza: Kovács Orsolya (Lakszakál-
las), Pasztorek Lóránt (Nemesócsa).

Komáromban most először egyetemi
fordulót is tartottak 2013. március 8-án.
A járási verseny 2013. március 20-án
kerül megrendezésre a Komáromi Vá-
rosi Művelődési Központban.

(miriák)

Aminap rendezte meg a Far-
sangi Rögtönzések improvi-

zációs fesztivál szlovákiai fordu-
lóját az ÉS?! Színház Őrsújfalun,
a kultúrházban, a mozgalmat el-
indító, nemrég elhunyt Lengyel
Pál rendező emlékére.

Négy csapat gondoskodott a jó-
kedvről: az ÉS?! Színház csapata,
Panyi Béla, Panyi Zoltán, Szabó
Csilla, Várady Kornélia alkották; a
3/8 ifjú titán és a Panyi nevű 4 tagú
formáció, tagjai Aranyosi Zsolt, Her-
nandez Franco Vivien, Horváth Bar-
bara, Panyi Gergő voltak; a Cso-
csó Elszabadul nevű csoportosu-
lás, Csicsó Tamás, Gyepes Bianka,

Habodász István, Szurcsík Ádám
összetételben; és a székesfehér-
vári Prospero Színkör csapata, Ge-
rencsér Gerda, Horváth Gergely,
Kós Mátyás, Kurucz Flóra felállás-
ban. A játékmester Tóth Gábor
(Tóga) drámapedagógus iskolai tan-
órák alapján állította össze a fel-
adatokat. Volt matematika, amikor
az improvizált történet középpont-
jában egy valós matematikai prob-
lémának kellett állnia, összevont
történelem és idegen nyelv óra,
melynek története egy háborúban
játszódott, az irodalomórán pedig
József Attila verssorokkal, idéze-
tekkel, szövegfoszlányokkal kellett
improvizálni. A csapatoknak öt té-

makört kellett teljesíteni. A felké-
szülési idő 10 perc volt. Az improvi-
zációkat 3 perc alatt kellett előad-
niuk. A végeredmény kihirdetése
előtt a zsűri tagjai: Solténszky Tibor
dramaturg, Varga Emese, a Komá-
romi Jókai Színház dramaturgja és
Benkő Géza színművész értékelték
a produkciókat. 

A 3. helyért járó Pulcinella-díjat a
3/8 ifjú titán és a Panyi csoport
kapta. Második, és ezzel a Brighella-
díj tulajdonosa az ÉS?! Színház csa-
pata lett. Az első helyért járó Arlec-
chino-díjat a Csocsó Elszabadul cso-
portosulás érdemelte ki.

Bárány János

A Tompa Mihály Szavalóverseny körzeti győztesei
Öt helyszínen kerültek megrendezésre az idei, huszonkettedik Tompa Mihály Szavalóverseny körzeti fordu-

lói. A résztvevők 4 kategóriában mutatkoztak be. Sávrendszeres besorolás van érvényben és az aranysávval
jutalmazott versenyzők jutottak tovább a járási versenyre. A Komáromi járás 30 alap- és 8 középiskolája, 385
diákkal képviseltette magát.

3 perc volt a játékidő

Fotó: 
Molnár Gábor
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Gúta

A korlát, amely korlátoz

Hivatalosan tavaly adták át ren-
deltetésének a 3/5069-es utat,

mely Csicsón halad keresztül,
egészen a komáromfüssi elága-
zásig. Talán mondani sem kell,
hogy a helyi lakosok mennyire
örültek, hogy ezt a 2,4 km-es út-
szakaszt felújították. Vagy talán
mégsem? A kitűnően kivitelezett
útszakasznak azért akadt egy kis
szépséghibája. Ez pedig a község
elején található útszéli korlát,
amely pontosan a Bódis család
háza előtt díszeleg, elzárva ezáltal
a ki- és a bejáratot. 

Természetesen megkerestük az
érintett családot, akik töviről hegyire
elmondták sérelmeiket. A panaszuk-
ban kihangsúlyozták, hogy egysze-
rűen nem értik, és számukra non-
szensz az, ami itt történik. Mint min-
den csicsói lakos, ők is örültek an-
nak, hogy végre a faluban is méltó
utakon közlekedhetnek. Igen ám,
csakhogy az örömbe egy kis üröm is
vegyült, amikor is megtudták, hogy
pontosan a házuk elé helyeznek egy
védelmi célt szolgáló korlátot. A be-
szélgetésben kihangsúlyozták, hogy
úgy tudják, az eredeti tervezetben
ez a bizonyos korlát nem szerepelt.
Ezt utólag szerelték fel. „Természe-
tesen amikor észrevettük, hogy mi
készülődik, azonnal megtettük a
szükséges lépéseket, hogy valahogy
megakadályozzuk a korlát felszere-
lését. Az építkezési engedélyekért
felelős személy is kijött megtekinteni
a kialakult helyzetet. A korlátot, mint

ahogy jelezték, biztonsági okokból
szerelték fel. Ez pontosan 32,5 mé-
tert jelent, ami akadályozza az autó-
val történő ki- és bejutásunkat. Mint
ahogy azt is később tudtuk meg,
hogy a szerződésben a korlát hossza
28 méterre lett taksálva“ – mondta
Bódis Márta.

Bódisék lemérték a jelenlegi korlá-
tot, és meglepődve tapasztalták,
hogy 32,5 méter. Nos, pontosan az-
zal a négy és fél méterrel több, ami-
vel ők nyugodtan közlekedhetnének.

„A háztól balra egy kisebb úton el-
érhető a kijövetel, de ez nagyon ve-
szélyes, mert nem lehet belátni a for-
galmat. Megemlíteném azt is, hogy
mióta itt lakunk, és ennek már több
mint 30 éve, nem volt semmilyen bal-
eset a házunk előtt. Senki sem haj-
tott a házunkba, nem forogtak fel a
kanyarban, pedig ez azért, ahogy
látja nem kis kanyar. Javaslatként
megemlítették a kivitelezők a korlát
megszakítását is, amire viszont a
mai napig nem került sor. Mindene-
setre érdekes a szituáció. Mi elhisz-
szük, hogy az emberek és az autó-
sok biztonsága elsőrendű, és szük-
ség is van rá. De a mi problémánkat
is orvosolni kéne“ – mondta Bódis
Márta.

Ami persze érdekes, hogy Ke-
szegfalván ugyanígy az út menti kor-
lát a házak kijáratánál helyezkedik
el és ott meg tudták oldani, hogy a la-
kosok ki tudjanak jönni házaikból.
Tehát megoldás létezik, kérdés az,
hogy ez Csicsón mennyiben orvo-
solható? -pint-

Csicsó

Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton

Tel.: 0��/77�0 9�0, 090� �16 6�1, 090� �08 ���

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...) szög-, négyzet-, lapos-,
köracélok, különféle csövek, lemezek és egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesz-
tőgépek,  hegesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, betonkeverők for-
galmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek
kölcsönzése. Alumínium létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 
Fa brikett �0 kg/�,88 €

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 1�.00

Izsapi labdarúgóbál hatodszor

Felvidéki receptek 
alapján főztek 

Siker a Temetésen
Anagymegyeri művelődési otthon közönsége vastapssal ju-

talmazta a helyi Poloska Színház megtartott bemutatóját. A
műkedvelőkből álló társulat Ivan Holub Temetés című vígjáté-
kát vitte nagy sikerrel a színpadi deszkákra Varga Viktor és
Dósa Zsuzsa hivatásos színészek rendezésében. 

A feketekomédia az irónia
és szatíra fegyvereivel mu-
tatja be az emberi természet
sötét bugyrait, a pénzéhes-
ségét és azt az alakosko-
dást, amit az egyes figurák
eszközként vetnek be a
megszerezhető vagyon ér-
dekében. A kortárs szlovák
szerző darabja egy olyan
gazdag agglegényről szól,
aki előre eltervezte saját lu-
xus színvonalú temetését. A
vágya csupán az, hogy lássa
rokonai bánatát, akikhez ő annyira jó, és akik őt annyira szeretik. Rá-
jön viszont, ha meghal, akkor az elképzelései szerint megkomponált
temetésből nem sok haszna lesz. Ekkor egy remek ötlete támad, de
a dolgok végül nem úgy sülnek el, ahogy azt ő kigondolta. A Poloska
Színház a júniusban jubiláló Jókai Napokon is szeretné bemutatni
vígjátékát. Addig a több mint harminc éve működő csoportra még
mintegy tizenöt előadás vár, köztük a Komáromi járásban Szilason,
Lakszakállason, Nemesócsán és Gellérben, de szeretnének még
idén fellépni Izsán, Komáromfüssön, Naszvadon, Csicsón és Gútán
is. A nagymegyeri művelődési otthon égisze alatt ténykedő társulat,
ha hívják, más településeken is szívesen eleget tesz a meghívásnak.

Kovács Zoltán (fotó: Edmár Béla)

ANagymegyerhez tartozó Izsap fut-
ballegyesülete most is nagy si-

kerrel rendezte meg labdarúgóbálját.
Kosár István klubelnök érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy immár hatodik
alkalommal zajlott önálló szervezés-
ben a farsangi esemény, korábbi két
másik esetben pedig közös rende-
zésben a nagymegyeri sportklubbal. 

A mindig kitűnő hangulatú izsapi lab-
darúgóbál iránt most is óriási volt a ke-
reslet, a szórakozni vágyók több mint
százötvenen váltottak jegyet. A talpalá-
valót Pálffy Gábor zenész és Matlák Bar-
bara énekes szolgáltatta. Az est folya-
mán még Dóka Zsuzsa nótaénekes is
fellépett, aki ezen felül a bálnak is részt-
vevője volt. A műsorban egyébként a
nagymegyeri City Dance Club fiatal tán-
cosai is bemutatkoztak. Az utóbbi évek

hagyományai szerint az izsapi focisták
saját koreográfiája sem maradhatott el,
„cinegetáncukkal” kellemes perceket
szereztek a résztvevőknek. A klub és az
esemény támogatóinak köszönhetően
gazdag tombola várta a bálozókat, a dí-
jak között a különböző műszaki cikkeken
kívül még többféle élőállatot – kecskét,
birkát, malacot – nyerhettek Fortuna ke-
gyeltjei. Kozo (fotó: TS)

Budapesti diákok és tanáraik láto-
gattak a Csallóközbe, ugyanis a

Hidaskürti Magán-szakközépiskola
nagymegyeri kihelyezett részlegének
tanulói és pedagógusai fogadták a
Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és
Szakiskola küldöttségét. 

„Vendégeinkkel egy pályázat útján is-
merkedtünk meg, melynek keretein belül
három napot töltöttek városunkban. Mi-

után bemutatkoztunk és megtekintették
iskolánkat, a diákok együtt készítették el
a vacsorát, amit kötetlen beszélgetés kö-
vetett. A későbbiekben közösen keres-
tünk felvidéki recepteket, melyekből egy
könyvet állítottunk össze” – számolt be a
baráti találkozóról a nagymegyeri tanin-
tézmény igazgatója, Berényi Renáta. 

-kovács-
fotó: az iskola archívumából 

Közösen főztek a két iskola szakács tanulói) 

FELHíVÁS
A Komáromi Területi Közegészségügyi Hivatal Nyílt napra és egész-

ségfejlesztő tornára hívja Önöket az „Agy megismerésének hete“ alkal-
mából.

Program: 2013. március 11. (hétfő) 9.00-13.00 óra: Nyílt nap, avagy tá-
jékoztatás a lelki betegségekről/zavarokról és azok lehetséges megelőzé-
séről. 2013. március 13. (szerda) 9.30-10.30 óra: torna (szlovák nyelven),
10.30-11.30 óra: torna (magyar nyelven).

Megelőzendő a helyiség befogadóképességének túllépését, illetve a
várakozási idő csökkentése céljából kérjük, érdeklődését előre jelezze.

Jelentkezni, illetve tájékozódni telefonon a 035/77 026 27 számon, e-ma-
ilben a ruvzkn@uvzsr.sk címen, személyesen pedig a Hivatalban Komá-
romban a Megyercsi utca 39 szám alatt lehetséges. 

Várjuk a jelentkezésüket!
Komáromi Területi Közegészségügyi Hivatal

Alegutóbbi képviselő-testületi ülé-
sen a városatyák beiratkoztak a

könyvtárba, ezzel is szeretnék felhívni
az olvasás fontosságára a figyelmet. 

Forró Tibor függyetlen képviselő, vala-
mint a Hello Gúta polgári társulás tagja
elmondta: „A csoportos beiratkozás ötlete
Borka Rolandtól származik. Mivel már-
cius a könyv hónapja, ezért ezzel a gesz-
tussal is szeretnénk felhívni a figyelmet a
könyvtárra, valamint segíteni, hogy új
könyveket tudjanak vásárolni. A képvise-
lők befizették a 2 eurós éves tagsági dí-
jat, de több képviselő magasabb össze-
get adott“. szt

Képviselők népszerűsítik
az olvasást

Koczkás Beáta átveszi 
olvasói igazolványát

AZ ÍZEK ÖSSZJÁTÉKA A WELLNESS HOTEL PATINCE****-BEN

2013. 03. 13, 18 ÓRÁTÓL
5-fogásos kóstoló

BOTT FRIGYES kiváló borainak ajánlásával
Ár: 24 €�/személy

Szállás kedvezményes áron
2013. 03. 13-14-én (szerda-csütörtök) 

csak 39 €/személy/éjszaka

A vacsorán való részvételét kérjük jelezni 
az alábbi telefonszámon: +421 915 994 023.

Férőhelyek korlátozott számban.

BÓNUSZ:



4. díj: tengerparti kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére) 

5. díj: fényképezőgép
6. díj: ülőgarnitúra 
7. díj: wellness hétvége (1 fő részére)

8. díj: gőzölős vasaló
9. díj: forgószék

10. díj: színházlátogatás Budapesten
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A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban az vehet részt, aki:
- legalább 100 € értékben üdülést vásárol: Pepita tours, 945 01 Komárno, Kertész utca 1., 

tel.: 035/7704 100, pepita@pepitatours.com, www.pepitatours.com, Vagy
- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol: 

Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, Vagy
- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: Jókai utca 8/18 945 01 Komárom.

Szabályok:

A játék 2013. február 18-tól április 15-ig tart.
Sorsolás: 2013. május 1-jén 11.00 órakor a Komáromi 
Napok keretében, Varga Evelin és Mészáros Tamás fellépésével.

Tavaszi nyereményeső

2. díj: LCD TV 
3. díj: konyhabútor

1. díj: luxus 
hajókirándulás

(1 fő részére)

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KomPLeX megoLDáS
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • nem kérünk balesetbiztosítást. 
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

• minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél 

döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól 
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe 

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Komáromfüssi tervek
Az önkormányzat az egyik legfontosabb feladatának

tartja a falu közvilágításának a felújításait a község
egész területén, valamint a helyi óvoda rekonstrukcióját.

„A projekt keretén belül új lámpatesteket szereltetünk fel,
valamint a vezetékek cseréjére is sor kerül. Ez a munka va-
lószínűleg április folyamán veszi kezdetét. Reméljük, ezzel
a minden igényt kielégítő rekonstrukcióval hosszú távon
megoldódik a falu közvilágítása. A másik komolyabb beru-
házást a helyi óvoda területén szeretnénk elvégezni. Itt a te-
tőrész cseréjét, valamint a külső munkák nagy részét ter-
vezzük megvalósítani. Az épület külső burkolatának a mun-
kálatainál természetesen a hőszigetelést is szeretnénk meg-
oldani. Ebbe bizonyos mértékben a padlásrész és a pince
szigetelése is beletartozik. Azonkívül az ajtók és a nyílá-
szárók cseréjét is tervezzük. 

Július elején rendezzük meg a hagyományos Komárom-
füssi Napokat, mely igen népszerű a környék lakosainak kö-
rében is. Tudvalevő, hogy ez a falunapot jelképező ese-
mény az évek során két helyszínen zajlott, a focipálya kör-
nyékén, valamint a községi hivatal előtt. Idén szeretnénk
szakítani ezzel a „hagyománnyal”, és csak egy helyszínre
összpontosítani, így a programok a focipályán kerülnek majd
megrendezésre. Természetesen ehhez meg kell teremteni a
szükséges lépéseket és létesíteni egy ún. táncparkettet,
amely egy 10 x 15 méteres betonterület lesz. Közös meg-
egyezéssel a terület úgy épül meg, hogy télen mint hokipá-
lya is tudjon szolgálni. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy régi álmunk, hogy
egy új, modern főutat kapjon Komáromfüss községe. Úgy
néz ki, hogy ez hamarosan megvalósulhat, legalábbis re-
méljük. Terveink kivitelezéséhez és sikeréhez elsősorban
anyagi forrásra van szükségünk, de fontosnak tartom a falu
polgárainak a hathatós, önfeláldozó segítségét is, amiben
eddig sem volt hiány“ – mondta Kardos Emil, Komáromfüss
polgármestere. -pint-

Boldogulni a jelenben
A2012-es év mozgalmas

volt az izsaiak éle  té-
ben. Komárom szomszéd-
ságában, a Duna mentén
hosszan elnyúló község-
ben magasra tették a mér-
cét.

„A falunapon avattuk fel a
szemet gyönyörködtető új fa-
luházat, amely a 2004-ben
leégett régi művelődési ház
helyén épült. Itt kapott helyet
a községi könyvtár, de van
benne számítógépes helyi-
ség, ifjúsági klub, fitneszte-
rem, polgári védelmi raktár, a
helyi televízió stúdiója és a
községi hivatal. A nagyobb
beruházások közül ez csak
az egyik. A másik épület mú-
zeum lesz, a Celemantia Ró-
mai Kori Néprajzi Múzeum.
Az épület az Almásfüzitő
testvérközséggel nyert közös
pályázatnak köszönhetően
készülhet el. Ugyancsak az
elmúlt évben adtunk át egy
nyolclakásos szociális épü-
letet, így összesen 37 bérla-
kás van a községünkben.
Tavaly az árvízvédelmi pá-
lyázat keretében huszonkét
lakost sikerült alkalmazni fél-
fél éves időszakra. Felújítot-
tuk a községi rendőrséget és
az evangélikus templomot. A
KOMVaK segítségével 76
ezer euró értékben megva-
lósítottunk egy projektet” -
sorolta az elmúlt évben el-
végzett munkákat Domin Ist-
ván polgármester.

„Az idei évet költözéssel
kezdtük, mivel január else-
jétől a faluházban kapott he-

lyet a községi hivatal. Az új
berendezéseket a község a
saját költségvetéséből bizto-
sította. Jelenleg kerékpárútra
van benyújtva egy pályáza-
tunk, amely Komáromtól Kar-
váig épülne majd meg 32 ki-
lométeren, s Leányvár mel-
lett haladna el. Augusztus
17-re tervezzük a Római Kori
Néprajzi Múzeum átadását.
Pályázatot nyújtottunk be tér-
figyelő-rendszer kiépítésére,
a szennyvíztisztító-állomás
bővítésére, mivel e nélkül
nem lehet folytatni a szenny-
vízcsatorna-hálózat további
építését a község területén.
Nagy szükség lenne a Fő ut-
cai járdák felújítására is. Pá-
lyázatot nyújtottunk be a köz-
világítás (250 ezer euró) és
az alapiskolában a kazán fel-
újítására (22 500 euró) is” -
tájékoztatott az idei felada-
tokról a polgármester.

Az uniós csatlakozás óta
az egész környék május el-
sején tartja az ünnepségeit,
de az izsai lovasnapok a leg-

régebbiek, megelőzve még a
Komáromi Napokat is. A pol-
gármester azt szeretné, ha a
kettő összeolvadna, és együtt
tartanák. Egyébként is „külvá-
rosiasodik” a falu, hiszen az
olcsóbb telekárak és a nyu-
godt környezet végett sokan
költöznek ide Komáromból.

„Kemény harcot kell vív-
nunk egyénileg és közössé-
gileg is egyaránt. Ágaskodva
nézünk szét, és várjuk a se-
gítséget, keressük a megol-
dást gazdasági, társadalmi
és lelki bajainkra. Nehéz fel-
adatok előtt állunk. Az új
esztendőben is tovább kell
folytatni a kemény harcot.
Erős hitű és tiszta gondolko-
zású emberekre van szük-
ség, hogy közösségeinket
tudjuk megtartani, és elindí-
tani, avagy továbbvinni a fej-
lődés útján. Tekintsünk biza-
lommal a holnap felé” - zárta
nyilatkozatát a község pol-
gármestere.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Izsa

Csatlakozni szeretnének a Mária Útra

AHrossó turisztikai köz-
pont mellett megépült

kápolna átadását köve-
tően szeretnének rákap-
csolni a turistaútra. A Má-
ria Út egy kialakítás alatt
álló, Közép-Európán át-
ívelő zarándok- és turis-
taút-hálózat, melynek ke-
let-nyugati tengelye az
ausztriai Mariazelltől az er-
délyi Csíksomlyóig vezet,
mintegy 1400 km-es távon.

„Olyan utat kívánunk ki-
alakítani, mely mindenki felé
nyitott, aki a kulturális, lelki
vagy természeti értékeket
keresi. A gyaloglás közben
megélt közösségi érzés, a
természet közelsége, a meg-
szokottból való kiszakadás
élménye, a fizikai teljesít-

ményből fakadó kellemes fá-
radtság új nézőpontba he-
lyezi a világot. Az ember
egyszerre megismeri a vilá-
got és saját magát, s a felis-
merések révén megváltozik,
átalakul a szemlélete is” –

nyilatkozta Duka Gábor,
Karva polgármestere.

„Közép- és Kelet-Európá-
ban nincs hasonló méretű
zarándokút. Bár vannak már
kisebb utak a fontos zarán-
dokhelyek közelében, A Má-
ria Út e térség legfontosabb
zarándokútjává válhat, hi-
ánypótló lehet a Felvidéken,
mind Magyarországon, mind
a régiót tekintve is. A Mária
Út mentén kb. 60 kisebb-na-
gyobb zarándokhely talál-
ható, köztük lesz Karva is.
Smidt Tamás építész tervei
alapján a kápolna építésével
az önkormányzat célja, hogy
a fizikális újjáépülés mellett a
lelki gyógyulás is helyet kap-
jon a közösség életterében”
– zárta nyilatkozatát a pol-
gármester.

Miriák Ferenc
KH felvétele

Karva

„Itt otthon vagyunk” pályázati felhívás

ANyitrai Közösségi Alapítvány
és a Heineken Slovensko Rt.

az ógyallai Aranyfácán Kastély ét-
teremben sajtótájékoztatót tar-
totta az „Itt otthon vagyunk” című
támogatási program 5. évfolya-
mának meghirdetése céljából.

Az „Itt otthon vagyunk“ projektbe a
közösségi élet fejlesztésével, kultu-
rális tevékenységekkel, oktatási,
egészségmegőrző és városfejlesz-
tési programokkal, a hátrányos hely-
zetű lakosoknak szóló tervezetek-
kel, valamint a közterek, parkok, ját-
szóterek rendezésével összefüggő
munkákkal lehet benevezni. Egy-egy
tervezet legfeljebb 3300 euró támo-
gatásban részesülhet, és a pályázó-
nak legkevesebb 10 százalékos ön-
résszel kell beszállnia. További fel-
tétel, hogy a pályázat közhasznú le-
gyen és nem nyereségorientált, va-
lamint önkéntesek bevonásával is
számoljon. Azok a civil szervezetek,
társulások, egyházi közösségek pá-
lyázhatnak, amelyek székhelye a
Nyitrai kerületben található, de mini-
mum háromfős csoportok is bekap-
csolódhatnak a projektbe. A Heine-
ken kifejezett kérésére ez a program
Ógyallára irányul, az ottani aktivitá-
sok támogatására.

A találkozón résztvevő vendége-
ket, Door Plantengát, a Heineken
Slovensko Rt. főigazgatóját, Ľubica

Lachkát, a Nyitrai Közösségi Alapít-
vány ügyintézőjét, Zemkó Margit pol-
gármesternőt Hana Šimková, Hei-
neken Slovensko Rt. vállalati kap-
csolatainak menedzsere köszön-
tötte.

„Örömmel tölt el bennünket, hogy
a programba egyre többen kapcso-
lódnak be a Heineken alkalmazottai
közül is, akik felkínálják önkéntes
munkájukat a városban élők életkö-
rülményeinek javítása érdekében. A
támogatási program közelebb hozta
egymáshoz a kisváros lakosait” -
mondta Ľubica Lachká. 

„Véleményem szerint az elkövet-
kező hetekben a városban működő
civil szervezetek, társulások képvi-
selőinek meg kellene vitatniuk, mi-
lyen - akár egymásra épülő - terve-
zeteket dolgozzanak ki. A felajánlott
összeg nem kevés, ebből valami
maradandót kell alkotni a város ré-
szére“ - mondta Zemkó Margit pol-
gármester. 

Ezt követően Hana Šimková ün-
nepélyesen bejelentette, hogy a saj-
tótájékoztató napjától egészen ápri-
lis 19-ig adhatják be pályázataikat
az érdeklődők az „Itt otthon vagyunk”
támogatási program ötödik évfolya-
mára. Az eredményeket a pályázók
május 7-én tudják meg. A projektek
megvalósításának ideje május 17-
november 30.

Miriák Ferenc

Ógyalla

Zemkó Margit ( jobbról az első) a város elismerő oklevelét nyújtotta át Door
Plantengának, a Heineken Slovensko Rt.  főigazgatónőjének

Új, energiatakarékos, 
kertes bérházak

Keszegfalva lakossá-
gának száma egyre

növekszik. Napjainkban
már majdnem 2000-en
lakják ezt a települést,
ezért újabb és újabb la-
kásokra van szükség.
Már a falu előző veze-
tése is bekapcsolódott
a bérlakások építésének
programjába.

A településen 2009-ben
épültek meg az első bérla-
kások. Akkor három lakó-
tömböt adtak át, melyben
18 lakás található, bizto-
sítva ezzel a falu fiataljai
lakásproblémáinak a megoldását. Két évvel később egy többfunkciós épü-
letszárnyban újabb bérlakások kerültek átadásra. Ebben a nemrég felépített
lakótömbben 14 lakással gazdagodott a község. 

Most az önkormányzat újabb lépésre szánta el magát, hisz újra igény mu-
tatkozik az új, kertes bérházakra, melyeket a tervek szerint a falu központjá-
ban szeretnének megépíteni. Lehocký Milan polgármester örömmel újságolta,
hogy már június elején elkezdődhetnek a földmunkálatok a községi hivatal tő-
szomszédságában. A sorházrendszer egy modern faluközpont kialakításá-
nak a kezdete, amit az évek során természetesen szeretnének továbbfej-
leszteni. A bérházak  lakóterülete 60 négyzetméter. Hozzá kell tenni: ezek
energiatakarékos házak, ami a mai világban nem elhanyagolható tény. A há-
zak felépítésének az ideje a polgármester elmondása szerint 2014 nyarára da-
tálódik. Ekkor minden valószínűséggel birtokba vehetik majd a lakók is, a re-
mélhetőleg minden igényt kielégítő bérházakat.

-pint-

Keszegfalva

Felújítás a megyercsi iskolában  
Ahelyi alapiskolában már régóta két nyelven folyik az oktatás. A ma-

gyar tanítási órákat 17, míg a szlovákokat 8 gyerek látogatja. Mint
minden iskolában, itt is komoly gondokkal küzdenek, de ennek ellenére
még ezidáig sikerült talpon maradniuk. 

Molnár Zoltán, a falu polgármestere egyszerűen nem tudja elképzelni,
hogy a falu iskola nélkül maradjon, s ezért mindent elkövet, hogy a régi épü-
leten elvégezzék a szükséges felújításokat azért, hogy méltó körülmények
között tanulhassanak a diákok. Ottjártunkkor épp az öltözőt renoválták.
Ahogy Hrabovský Andrea és Mária Ipóthová igazgatónők elmondták, a gye-
rekek nagyon szorgalmasak, nemcsak az iskolai tanulmányok terén, de ki-
veszik részüket a falu kulturális programjaiból is. Többen közülük tagjai az
iskolában működő néptánckörnek. Minden egyes programra közösen ké-
szülnek. Nagyon örültek annak, hogy nemrég egy számítógépre csatlakoz-
tatható kivetítőt kapott az iskola, melynek segítségével még magasabb
szinten folyhat az oktatás a kisiskolában. -pint-
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Jelmezbál felnőtteknek Csallóközaranyoson

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/771 �7 9�

• Autoservis • mobil: 090� ��1 7�6

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/771 �7 9�

• Autószerviz • mobil: 090� ��1 7�6

EmISNÉ KONtROLy NA pOčKANIE

EmISSzIóS ELLENőRzÉS mEGvÁRÁSRA

Autošport KISS

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 1�, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

zľavy
až do 20 %

pokládka 
kobercov,

pvC a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PVC � mm 6,6� €/�00 Sk/m�

Plav. podlahy KAINDL 7 mm �,9� €/�09 Sk/m�

3 m3-es, 5 m3-es 
és 8 m3-es konténerek

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

NAKOR, s.r.o., tel.: 0917 430 667

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KonTéneReS 
HULLADéKSZáLLÍTáS

0911 822 501

Város
2 €NON-StOp

A helyi kultúrházban megrendezett eseményt nemcsak a
gyerekek, de a szülők is megtisztelték. Jelmezes felvonu-
lással vezették fel az álarcosbált. Katica, bohóc, pékmester,
királylány, hercegkisasszony, cica, párduc, és számtalan
más figura jelezte, hogy ötletekért nem mennek a szom-
szédba a keszegfalvai gyerekek és a szülők. 

A délelőtti műsor verses bemutatkozással folytatódott,
majd ezt követte a múmiaöltöztető játék. A továbbiakban

pedig az alapiskolás diákok az
énektudásukat vették elő. Is-
mert magyar gyermekdalokkal
szórakoztatták egymást. Ez-
után következett a „bomba a
csomagban“ nevű játék, ahol
gyors válaszokat kellett adni a
feltett kérdésekre. Mindenki
igyekezett jól teljesíteni. A
szellemi vetélkedő után jött a
palacsintaevés, majd a három
órás műsor befejezéseként a
tombolahúzás, melynek során
számtalan díj talált gazdára.

Kép és szöveg: -pint-

Álarcosbál az alapiskolában
Keszegfalva

Atavaszi szünet előtt tartották meg a hagyományos is-
kolai álarcosbált a Lőrincz Gyula Alapiskolában.

Több mint huszan gondolták úgy, hogy beöltöznek, és meg-
lepik a közönséget. A jelmezek sokszínűségére jellemző cow-
boyok, királylányok, cigánylányok, valamint egy szexis szo-
balány is elbűvölte a publikumot, s mint végül kiderült, nem
alaptalanul, hisz Magda Brigitta személyében ő lett a jelmez-
bál fődíjasa, mivel a közönségtől a legtöbb szavazatot kapta.
Elismerésben részesült még az a fiatalember is, aki Obelixet
formálta meg. Meglepetésként hatott, hogy mennyi fiatal vett
részt az eseményen. Remélhetőleg a későbbiekben majd ők
viszik tovább ezt a kedves hagyományt. A zenéről Aranyosi
Gábor és Kondé Péter gondoskodtak, akik megtettek mindent
azért, hogy kakaskukorékolás előtt senki ne térhessen haza.
A jelmezbál reggel hat óráig „üzemelt”. -pint- 

Japán gazdaságkutató Karván

Hiroshi Tanaka, a Ritsu-
meikan Egyetem gaz-

daságkutató professzora a
közép-kelet-európai hatá-
ron átnyúló regionális
együttműködések, később
pedig az Ister-Granum
EGTC tanulmányozásával
kezdett foglalkozni.

Most egy közös kutatási
projekt tagjaként lehetősége
nyílt meglátogatni régiónkat.
Látogatásának célja, hogy
megtekintse a határon át-
nyúló együttműködés külön-
böző aspektusait, ill. hogy
hogyan működik az EGTC,
amely 2008. május 6-án, 47
magyarországi és 39 szlová-
kiai önkormányzat közremű-
ködésével jött létre. 

Az Ister-Granum EGTC
igazgatója, Nagy Péter egy
munkaebéd keretén belül tá-
jékoztatta vendégét az EGTC
megalapítása óta történt leg-
fontosabb történésekről és
az Ister-Granum Vállalkozási
Logisztikai Övezettel kap-
csolatos tervekről. 

Nagy Péter elnök kísére-
tében ellátogatott Karvára is,
ahol Duka Gábor polgár-
mester fogadta Hiroshi Tana-
kát, a Kjótói Ritsumeikan
Egyetem gazdaságkutató
professzorát. A községnéző
körút után a látottakat érté-
kelte is röviden a japán ven-

dég. Kifejtette, hogy Japán-
ban a kistelepülések fejlesz-
tésében két utat próbáltak
járni, az egyik a külső erő-
forrásokat felhasználó út, a
másik pedig a belső erőfor-
rásokat igénybe vevő út. A
második út bizonyult sikeres-
nek és hosszú távon fenn-
tarthatónak. Továbbá hozzá-
tette, hogy a településeknek
erős vezetőkre van szüksé-
gük, akik meggyőzik a tele-
pülés lakosait a község fej-
lesztésére választott út he-
lyességéről, és megnyerik a
lakosokat a kitűzött cél el-
érése érdekében arra, hogy
ők maguk is, mint a helyi erő-
források egyik fontos alkotó-
elemei járuljanak hozzá a ki-
tűzött cél eléréséhez. Végül
megjegyezte, ha a település
látogatottsága meghaladja a
település lakosságának há-
romszorosát, akkor kezd ez

a látogatottság munkahelye-
ket teremteni és gazdasági
hasznot hozni a településnek
és az itt élő közösségnek. 

„Értékes tapasztalatokat
szereztem és új információk-
kal lettem gazdagabb a  Ta-
naka úrral való találkozó
után. Ekkor döbbentem rá,
hogy ha a lakosainknak hiá-
nyosak az információik a
munkánkról, nem érthetik az
egyes fejlesztések értelmét
és az összefüggésüket,
amelyek végül a kitűzött cé-
lok eléréshez vezetnek. Meg-
fogadom Tanaka úr tanácsait
és elkezdjük mozgósítani a
helyi erőforrásokat, amelyek
az egyetlen biztosítékai
Karva tartós és fenntartható
fejlődésének, mindannyiunk
életében” - zárta élmeny-
szerű nyilatkozatát a polgár-
mester. Miriák Ferenc

Duka Gábor felvétele

Egy év munkáját minősítik -  Megkezdődtek a borversenyek 
Abor mellett üldögélni és beszélgetni a ne-

dűről, sok gazdának volt és lesz igen ked-
ves elfoglaltsága a következő időszakban.
Egy év, vagy inkább egy-két évtized munkája
kap most bronz-, ezüst- vagy éppen aranymi-
nősítést.

A minták nagy száma azt jelenti, hogy a ter-
melők fontosnak tartják a minősítést, és hogy fel-
értékelődött a borversenyek jelentősége. A bor-
verseny célja, hogy lehetőséget biztosítson a
gazdák  találkozására és boraik megméretteté-
sére. A borverseny nemcsak a nedűk bírálatát je-
lenti, hanem egyre inkább közösségformáló tár-
sasági esemény is a rendező település életében.
Ezek a versenyek is mutatják, hogy a gazdák
megtanulták, miként kezeljék boraikat, és bizo-
nyítja, hogy versenyképes borokat tudnak készí-
teni a régió borászai is. A szervezőknek pedig to-
vábbra is feltett szándékuk, hogy bor és kultúra
összekapcsolásával erősítsék és népszerűsítsék
régiónk borászainak odaadó és áldozatos mun-
káját, magas minőségű boraikat és a kulturált
borfogyasztást.

Szentpéter
Huszadik alkalommal szervezték meg a bor-

versenyt, ezúttal már a Szent Orbán Borosgaz-
dák Társulása vezetésével. A jubileumi borver-
senyre 278 bormintával neveztek a gazdák, ame-
lyet négyszer öttagú szakmai zsűri értékelt Kor-
pás András, Jozef Novák, Krutek Ottó és Si-
monka István vezetésével. Értékelésük alapján 31
arany-, 70 ezüst-, 121 bronzérem és 55 oklevél
került kiosztásra. A Champion-díjat Sauvignon
blanc boráért Andrej Lipták kapta. A fehérborok
kategóriájában a legjobb eredményt Molnár Imre
Chardonnay boráért, a vörösborok kategóriájá-
ban Andrej Lipták Kék burgundi boráért, óborok
kategóriában Zsidek Vilmos 2006-os évjáratú De-
vín boráért, vegyesborok kategóriában Oto Krnáč
kapta, míg a vendégborászok kategóriában a bá-
torkeszi Amícius Pincészet Olaszrizling boráért
kapta a legnagyobb elismerést. 

A kultúrházban került sor a borverseny ünne-
pélyes díjkiosztására. Jobbágy József polgár-
mester a rendezvényt értékelve kiemelte: jó volt
a tavalyi évjárat, s bár a nyári aszály nem kedve-
zett a növénykultúrának, a hosszú, meleg ősz
sokat javított a borok minőségén, aminek csak a
felét adja a természet, a továbbiakat viszont a
gazda szaktudása, technológiája biztosítja. Zsi-
dek Vilmos, a Szent Orbán Borosgazdák Társu-
lásának ügyvezetője köszöntője első részében
felidézte az elmúlt 20 év borversenyeit, majd
hangsúlyozta, az elmúlt két évtized alatt a falu bo-
rászata nagy fejlődésen ment át, amelyhez nagy-
ban hozzájárult a gazdák szakszerű munkájá-
nak eredménye, ami motivációul szolgált és szol-
gálni fog a jövőben is a szép eredmények eléré-
sében.

Perbete
A nemrég alakult Perbor Polgári

Társulás rendezte az idei borver-
senyt, amelyre a gazdák 69 fehér-
és 51 vörösbor-mintát neveztek.  A
benevezett bormintákat  kétszer há-
rom tagú szakértő zsűri kóstolta, mi-
nősítette, Ondrej Huluk vezetésével.
A színvonalas, szép borokat felvo-
nultató borversenyen 8 arany-, 34
ezüst-, 45 bronzérmet  és 33 okle-
velet adott ki a zsűri. A Champion-
díjat ifj. Pócs Sándor Fehér burgundi
bora nyerte el, rajta kívül aranyérmet
kaptak: Berta Csaba (Fehér bur-
gundi), Toma Imre (Olaszrizling),
Kurucz Zsolt (Szürkebarát), Szabó
Benő (Zweigeltrebe), Szabó Pincé-
szet (Ráthay).

Marcelháza
Már hagyományosan hatal-

mas érdeklődés közepette ren-
dezték meg a községi borver-
senyt. A Szent Imre Herceg Bor-
lovagrend szervezésében meg-

rendezett bormustrára 322 bor-
mintával – 214 fehér-, 108 vö-
rösbor – neveztek a gazdák. A
benevezett bormintákat 6 szak-
értő zsűri kóstolta, minősítette,
Tálos Tamás nagymester, a Ma-

gyarországi Borrendek Orszá-
gos Szövetségének alelnöke ve-
zetésével. 

A 9. borversenyen  41 arany-,
101 ezüst-, 103 bronzérmet és
74 oklevelet adott ki a zsűri.
Ezen kívül négy Nagy Arany-
érem is kiosztásra került: a
szentpéteri Csalava János Char-
donnay, a dunaradványi Gőgh
Géza Merlot, a marcelházi Vi-
derman Péter Alibernet és Lu-
zsica János Sauvignon blanc
boráért. A Champion-díjat Lu-
zsica János kapta.  

A szervezők nagyra értékel-
ték azt, hogy az előző évektől
eltérően ebben az évben keve-
sebb volt a vegyes fehérborok
száma, de több lett az Olaszriz-
ling, ami azt is bizonyítja, hogy a
gazdák egyre jobban odafigyel-
nek a boraikra.

Búcs
A Csemadok alapszervezete a helyi Vintop

Karkó pincészetben rendezte meg harmadik al-
kalommal a községi borversenyt. A családias kör-
nyezetben megtartott versenyen 119 bormintát
értékelt a szakmai zsűri, Korpás András vezeté-
sével. Búcsra jellemzően kétfajta bor dominált,
mégpedig az Olaszrizling és a Zöldveltelíni. A
borversenyen osztották ki az okleveleket és a
tárgyi jutalmakat. A Nagy Arany díjat  id. Varga
László Zöldveltelíni borával nyerte 92 ponttal, míg
a vörösborok közül Molnár József Cabernet Sa-
uvignon bora győzött 87 ponttal. A községben is
egyre színvonalasabb a verseny, egyre minősé-
gibb borokkal találkozik a szakmai zsűri, így az
idei eredmény is arra utal, jó irányba mozdulnak
el a  búcsi termelők. Miriák Ferenc

Az idei aranyérmes borkészítők

Farsangi bál a nyugdíjasotthonban
Az influenza miatt kicsit meg-

késve, de annál nagyobb vidám-
ságban telt el ez a délután. Az otthon
néhány lakója álarcot öltött, volt bo-
szorkány, Piroska, menyasszony, bo-
hóc és orvos is. Viccesebbnél vicce-
sebb maszkok vonultak be a nyugdí-
jasok által feldíszített közös kultúr-
helyiségbe. Az idősekkel a nővérek
is táncra perdültek. A többiek jókat
beszélgettek. Láthatóan mindenki jól
érezte magát ezen a délutánon.

Beke Csilla

Az önkormányzat újra megrendezte a hagyományos jelmezbált, mely igen népszerű
a lakosság körében. Idén már a negyedik alkalommal jöttek össze, hogy jókedv-

vel és humorral fűszerezzék a maszkabál hangulatát.

Az eredményhirdetést követően egy közös vacsorával zárták
a borversenyt a perbetei szervezők, ahol a nyertes borokat le-
hetett megkóstolni a termelők jóvoltából.

Id. Varga László, Korpás András és Molnár József
(Medza Arnold felvétele)

Kolozsnéma



• Kőműves és csempéző mun-
kát végzünk, nyugdíjasoknak
akció, megegyezés szerint.
Családi házak átalakítása és
építése. Tel.: 0905 295 528,
035/760 4432.
• Vennék 210-es Babettát jó
állapotban 130 euróig. Tel.:
0915 724 209.
• Hűtők és fagyasztók javítása.
Oprava chladničiek a mrazni-
čiek. Tel.: 0905 666 838.
• Predám 3-izbový byt, 3.
posch. (7). Ul. Rákócziho, KN,
pôvodný stav. Tel.: 0918 361
821.

• Kiadó szoba-konyhás lakás a
VII-es lakótelepen. Tel.:
035/760 25497.
• Vennék 13 soros vetőgépet
kistraktorhoz, lehet kereke nél-
kül is. Tel.: 0907 490 224.
• Eladó családi ház Gelléren a
155-ös házszám alatt, átépí-
tés szükséges, ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0904 105 937.
• A Ferencesek utcájában
(KN) zárt udvarban garázs ki-
adó. Tel.: 035/7713 250, 0902
352 146.

• Kőművesmunkát, csempé-
zést, térkőrakást vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Intenzív angol nyelvtanfo-
lyam felnőtteknek anyanyelvi
tanárral, egy hét 25 óra/65 €
(haladóknak) Marcelházán.
Info: 0918 393 599.
• Kiadó albérletbe bútorozott
1-szobás lakás Komáromban
az Ister áruháznál 2013. már-
cius 24-től. Tel.: 0907 594 351.

• Kiadó első emeleti 3-szobás
lakás a Víz utcán. Tel.: 0915
220 568.
• Eladó Forschritt rotovátor tar-
tozékokkal. Tel.: 0908 773
950.

• Személyszállítás 1+8, teher-
szállítás 1 tonna. Tel.: 0915
664 048.
• Kiadó 3-szobás lakás 300 €-
ért rezsivel együtt Gen.
Klapku, 1. emelet, illetve eladó,
ár megegyezés szerint tulaj-
donlappal. Tel.: 0908 743 498.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mes ócsán, garázzsal, kerttel.
Tel.: 0904 196 886.
• Eladó Gútán 3-szobás fel-
újított lakás a 4. emeleten.
Tel.: 0905 186 185.
• Hitel ingatlanfedezettel,
tartozások intézése. Tel.:
0905 587 413.
• Predám Škoda Octavia 1,4
tsi, elegance + výbava. Tel.:
0911 577 800.
• Dám do prenájmu garáž na
Ul. Priateľstva (elektrina +
voda). Tel.: 0904 223 521.
• Eladó 2-szobás részben fel-
újított lakás a Komenský ut-
cán. Tel.: 0944 928952.
• Kerékpár bő választék, tel-
jes körű javítás. Župná 8.

• Gondja van a kútjával?  Se-
gítek! Fúrástól az öntözésig.
Tel.: 0908 089 360.

• Hľadám brigádu na soboty a
nedele do Kauflandu a Tesco.
Tel.: 0919 317 813.
• Szobafestést, glettelést vál-
lalok, KN. Tel.: 0919 317 813.
• Eladó termő citrom, banán,
füge, szeder és mogyorófa
Gútán. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó kétkerekű káré és bi-
ciklire gyerekülés Gútán. Tel.:
0908 547 153.
• Eladó Nania szürke-fekete
autósülés, 0-13 kg, 15 €. Tel.:
0917 417 727.
•Avon-regisztráció, kedvez-
mény, ajándék termékek. Tel.:
0917 417 727.
• Eladó Renault Alis, gy.év:
2002, Dci 1500 cm3, garázsolt,
jó áll., KN. Tel.: 0908 442 691.
• Eladó 28 hetes vietnami kan
malacok, ár 20 €/db. Tel.: 0915
269 130.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkockák, betonkalapok.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladó dióbél 1 kg/ 6 €. Tel.:
0907 432 217.
• Kešovka – készpénzkölcsön,
csak Komárom. Tel.: 0948 710
719.

• Eladó férfi kerékpár. Tel.:
0905 918 388.
• Kiadó bérbe 3-szobás lakás
Ekelen, áprilistól. Érd: 0944
196 082.
• Favágást, tűzifa összevágást
vállalok. Tel.: 0905 241 254.
• Eladó 13-áras telek a Sziget-
ben, ára 26.000 €. Tel.: 0905
230 373.
• Vásárolnék 3-szobás lakást
Komáromban. Tel.: 0905 230
373.
• Birkák-bárányok eladók. Tel.:
0907 288 211.

• Vadonatúj Avia akkumlátor
A20/21 differenciál – gyors.
Tel.: 0904 278 782.
• Eladó új kiságy és alig hasz-
nát babakocsi, több komb.
Tel.: 0918 632 099.
• Hľadám prácu ako čašníčka,
výpomocná sila, upratovačka-
súrne! Kol., KN., NZ. Tel.:0917
721 974.
• Eladó vörösbor 1 €/l. Gúta.
Tel: 0905 789 733.
• Eladók autóülések: Škoda,
Audi, Seat, Volkswagen. Tel.:
0905 918 388.
• Eladó női kerékpár. Tel.:
0905 789 733.

• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Alig használt hosszúhenge-
res Consul írógépet kicserél-
nék szintén alig használt rö-
vidhengeres Consulért. Tel.:
035/771 0045.

• Vennék sérült vagy motor-
hibás Škoda Octáviát vagy
Fábiát. Tel.: 0905 624 310.
• Festő, ügyes kezek, szép fa-
lak. Tel.: 0905 365 661.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.
• Eladó 2-szobás családi ház
Ekelen. Tel.: 0905 450 570.
• Akciós gyorskölcsön alkal-
mazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon
0903 429 427.
• Eladó szoba-konyhás lakás a
Komenský utcán. Tel.: 0907
264 815.

• Lakáskarbantartó. Tel.: 0905
365 661.
• Ház körüli és kerti munkák
vállalása, kisebb csomagok
szállítása kb. 200 kg-ig. Tel.:
0944 220 957.
• Vennék Zetor traktort és
TZ-TK-14 kistraktort, pótko-
csit, üzemképtelen állapot-
ban is lehetnek. Tel.: 0905
624 310.
• Eladó Jamaha PSR 3000
szintetizátor, ár: 750 €. Tel.:
0907 272 399.
• Vyučujem španielčinu. Tel.:
0918 355 994.
• Hízók eladók, 130-150 kg.
Tel.: 0907 209 821.

• Eladók 7-hetes Dominant to-
jójércék (5 szín), 3,55 €/db.
Tel.: 0948 077 891, 0903 130
168.
• Búcson eladó családi ház.
Érdeklődni lehet naponta 17
óra után a 0948/ 443435-ös
telefonszámon.
• Búcson eladók hízósertések
130-150 kg között. Érdeklődni
lehet naponta 17 óra után a
0948/ 443435-ös telefonszá-
mon.
• Predám 2-izbový byt na ul.
Rákócziho, cena 23.500 € +
dohoda. Tel.: 0918 834 493.
• Predám 1-izbový byt na
Hradnej, cena 14.000 €. Do-
hoda možná. Tel.: 0918 834
493.
• Kiadó másfél szobás lakás a
Vnútorná okružnán, Komárnó-
ban. Tel.: 0905 329 850.
• Traktorokat és ONC munka-
gépeket vennék, rosszabb ál-
lapotban is. Tel.: 0905 950
930.
• Eladó az Erzsébet-szigeten
(Platánfa sor) régebbi 4-szo-
bás családi ház, jutányos
áron. Tel.: 0904 179 889.

• Predám starší 4-izbový ro-
dinný dom na Alžbetinom ost-
rove (Platanová alej) za
výhodnú cenu. Tel.: 0904 179
889.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig repterekre. Sporto-
lóknak, iskolásoknak ked-
vezmény. Tel.: 0915 111 646.

• Kandallók, cserépkályhák.
Szépek, jók, kedvező árak!
www.cserepkalyhak-mobilcse-
repkalyhak.hu. Tel: 0036 203
979 102.

• Csempekandallók és cse-
répkályhák értékesítéséhez üz-
letkötőket keresünk. www.cse-
repkalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu. Tel: 0036 20 39 79 102
E-mail: zach@ chello. hu.
• Nemesócsán kiadó 2-szobás
lakás. Info: 0918 727 431.
• Azonnal kiadó másfél szo-
bás lakás Ógyallán. Tel.: 0902
841 761.
• Eladó Dema márkájú gyer-
mekkerékpár, papírokkal, jó
áron! Tel.: 0915 767 673.
• Pucolt dió és kettes ágy el-
adó. Tel.:0915 719 752.
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Első fotóm

Čukášová Bianka 
Csallóközaranyos 

(2900/50)

Jobbágy Bálint
Búcs 

(3300/51)

Keleová Deana Julianna
Érsekújvár 
(3950/52)
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Starožitnosti Unicorn Régi-
ségek, Župná ul., az Allianz
biztosító mellett. Predaj –
výkup, eladás – felvásárlás.
Po dohode prídeme aj na
adresu. Kérésre címre me-
gyünk. Tel.: 0905 528 522.

• Záložňa unicorn, Ko-
márno, Palatínová 34. Najs-
taršia a najspoľahlivejšia
záložňa v Komárne. Prebe-
ráme zlato, starožitnosti,
elektroniku, mob. telefón,
stálym klientom poskytu-
jeme 10 % zľavu. 0905 528
522.

• Sex shop unicorn - Po-
núka erotický tovar rôz-
neho druhu, erotickú bieli-
zeň, DVD filmy a iný tovar
erot. charakteru. Otvo rené
v prac. dňoch od 16.00 -
18.00. Na telefonické zavo-
lanie otvoríme počas ce-
lého dňa, tel: 0905 528 522.
Adresa: Europália - oproti
Šeko shop-u. KN.

Megemlékezés
„Hiába szállnak el az évek,

Szívünkben őrizzük emléked.”
Fájó szívvel emlékezünk március 1-jén, 

halálának 5. évfordulóján 
Csalava Istvánra Szentpéteren.

Emlékét őrzik: felesége, négy fia családjával, leánya,
veje családjával, tizenegy unokája, három dédunokája.

Výhodný úver pre živnostní-
kov a pre podnikateľov. Aj
pre začínajúcich. Posudzu-
jeme Váš hrubý ročný obrat
a nie daňový základ. Tel.:
0919 079 983.

Pôžičky – hitelek. 
Tel.: 0944 393 580 

Kitanult  fodrásznőt/haj-
kozmetikust keresek befu-
tott fodrászatba Marcelhá-
zán. Érdeklődni lehet Hé-
Szo 8.00-18.00. Tel.: 0905
144 400. 

ÚJSZüLÖTTEK:
Pšenák Ádám (Hetény); Uzsák Lara (Perbete); Józsa Sa-
muel (Léva); Varga Lily (Komárom); Kriváneková Clarisa
(Bátorkeszi); Szakácsová Natasa (Komárom); Bucsányi
František (Csicsó); Čičel Maxim (Komárom); Tóth Šimon
(Naszvad); Čizmazia Dávid (Érsekújvár); Mácsai Balázs
(Gúta); Gáspárová Kornélia (Gúta)

ELHuNYTAK:
Gajdosová Helena (81) Komárom; Major Ján (64) Bátor-
keszi; Polák Lajos (70) Komárom

Gyorskölcsön dolgozók-
nak, nyugdíjasoknak, vál-
lalkozóknak, Német- és
Magyarországon, vala-
mint Ausztriában dolgo-
zóknak is. Tel.: 0919 079
983. Azonnali hitel -
elbírálás.

Gyorskölcsönök 
24 órán belül. 

Tel.: 0907 452 538.

Zálogház - bazár, Ference-
sek utcája 5. Komárom (a
Penita  étterem mellett), zá-
logba veszünk vagy felvá-
sárolunk arany ékszereket,
műszaki cikkeket, régiséget,
autót, lakásokat - házhoz is
elmegyünk. Tel: 0915 389
405, 0949 525 421, www.vic-
torytrade.sk vagy facebook:
viktor@viktor

Családi okokból elajándéko-
zom 6-éves fajtiszta bernát-
hegyi kutyámat. Z rodinných
dôvodov darujem 6-ročného
čistokrvného bernardína. Tel.:
0905 200 930.

Elektro TV szerviz, 
Lami Gábor (Bátorkeszi).
Tel.: 0905 239 403. TV,
LCD, Plazma-készülékek
gyors és megbízható javí-
tását vállalom.

Eladó családi kripta elő-
kelő helyen a komáromi te-
metőben, kripta helyszám:
„A 090” RK. Érdeklődni le-
het a 035/6428144 telefon-
számon, délután és az esti
órákban. 

„Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem,
Hanem amelyet szívünkben hordunk némán,

csendesen.”
Fájó szívvel emlékezünk március 14-én,

halálának első évfordulóján 

Varga Gáborra 
Komáromban.

Akik ismerték, szenteljenek emlékének 
egy néma pillanatot.

A gyászoló család.

„Azt, hogy ki voltál, csak mi tudjuk,
Azt, hogy velünk vagy, csak álmodjuk.
A sírodra már csak virágot vihetünk,
De a szívünkben tovább élsz velünk!”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk március 6-án, 
halálának 5. évfordulóján

Simon Imrére 
Ekelen. 

Emlékét örökké őrző családja.

Cseréptetők, pala- és lapos-
tetők (eternit), pléhtetők
bontás nélküli felújítása, szi-
getelése  és hőszigetelése
garanciával. Ereszcsator-
nák, kőművesmunkák.
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény. www.xolarinfo.sk.
0908 209 655.

Fotózások, Forgatások, Fel-
lépések, Szépségversenyek
– modelleket keresünk 3- 50
évig mellékállásban! Duci
hölgy modellek (16 év felett)
jelentkezését is várjuk! Je-
lentkezés és további infor-
máció: www.mondecaste.
hu oldalon!

A búcsi Mezőgazdasági
Szövetkezet alsó telepén
március 16-án, 7.00-12.00
között élőcsirkét árusít
1,60 €/kg. Március 14-22.
között bontott csirkét áru-
sít 2,40 €/kg, melyre irat-
kozni lehet a következő te-
lefonszámon: 035/777
6402.

Zetor traktorokat keresek
megvételre, bármilyen álla-
potban. Tel.: 0905 950 930.

„Drága kicsi csillagunk,
Boldog 1. szülinapot kívánunk.
Légy boldog és mindig vidám,
Hogy örömét lelje benned a család.”

2013. március 12-én ünnepli 
1. születésnapját 

Remeň Emília (Fíger) 
Komáromban. 

E szép ünnep alkalmából 
köszönti és sok puszit küld: 
beba, papa, Dodi, anyu, apu, 
dédiék és az egész család.

Szabó Patrik 
Gúta

(4095/53)

Vendégh Hanna  
Vágfüzes
(3850/52)

Nagy Kingának  
Nemesócsára

nagymama és papi.

Megemlékezés
Mély fájdalommal emlékezünk 

drága fiunkra 

ifj. Németh Tiborra 
március 15-én, halálának 

6. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot ezen a szomorú évfordulón. 

A gyászoló család.

Megemlékezés
„Hiányzik valaki, bárhol keresem,
Amit nem hoz többé vissza semmi nekem,
Sem földi irgalom, sem mennyei jóság,
Sem a mérhetetlen örökkévalóság.”
Fájó szívvel emlékezünk március 13-án,

halálának 10. évfordulóján 
Fekete Zsigmondra Ekelen. 

Emlékét örökké őrző felesége, három gyermeke 
családjával, hat unokája, sógorai, sógornői, kereszt-

gyermekei, közeli és távoli rokonai családjaikkal.

„Minden, amit kívánsz, valóra váljon.
Minden napod legyen megvalósult álom.
Virágok nyíljanak szerte az utadon,
Ezt kívánjuk mi a szülinapodon!“

Március 10-én ünnepelte 
3. születésnapját 

Szuh Viktória 
Komáromban.

Szívből köszönt Téged:
anyu, apu, testvéred 

Attila, hetényi mama, papa, 
osztrák mamáék, dédik, 

és az egész rokonság.

Szörnyen boldog 
7. születésnapot 

és csodálatosan szép, 
kacagással teli 
gyermekkort 

kíván

„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet,
Munka, küzdelem volt az egész életed.
Míg éltél, szerettünk, míg élünk, nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
20. évfordulóján szerettünkre

Oláh Évára szül. Németh 
Újfalun.

Emlékét őrző férje, lányai, unokái, veje.

Akkreditált ápolói tanfo-
lyam, német nyelvtanfolyam
indul Komáromban 3. 11-
én, Ógyallán, Dunaszerda-
helyen 3. 18-án! AKCIÓ 190
€! 0911 395 737 www.pro-
socia.sk emese.baranyai-
ova@prosocia.sk

Irodát, üzlethelyiséget keres?
Esetleg szeretne kevesebb 

bérleti díjat fizetni?
Felújított modern irodáinkat (10-60 m2)
már 80,-€/hónaptól bérbe veheti Ko-
márom egyik legfrekventáltabb helyén,
a  Duna rakparton, a híd alatti parkoló
mellett. Ezen kívül teljesen új, tágas
helyiségeket (70+80 m2) is bérbe kí-
nálunk, közvetlenül az utcafronttól kö-
zelíthető meg, igény szerint garázzsal.
Tel: 0905/378 602, 0918/ 77 67 33
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HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1�.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések 
és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

0905 489 059

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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Vo februári prebiehalo v Senici celoštátne kolo súťaže
Zenit v elektronike a Zenit v programovaní. Komár-

ňanská priemyslovka tam samozrejme mala svoje želiezka
v ohni.

V súťaži Zenit v elektronike hájil farby priemyslovky Patrik
Hajko z 3.F. Táto súťaž prebiehala počas troch dní. Hneď 1.
deň Patrik riešil test z teórie. Počas ďalších dvoch dní študenti
obdržali schému zapojenia, navrhovali plošný spoj, osadzovali
dosku plošného spoja a vyrobené zariadenie oživovali. Patrik
svoju prácu ukončil ako prvý a jeho zariadenie bolo funkčné!
Obsadil krásne 7. miesto (zo 17 zúčastnených). Jeho umiest-
nenie v rámci Slovenska je teda vynikajúce a my sme naňho
právom hrdí!

Zenit v programovaní je súťaž, ktorej sa zúčastňujú väčšinou
študenti gymnázií. No my sme aj v nej mali svojho favorita, Ti-
bora Zauka z 3. F. V tejto súťaži ide o aktívne vytváranie
funkčných programov. Súťažiaci trávia pri počítači v rámci sú-
ťaže 4 hodiny. Tibor sa umiestnil na 11. mieste.

Marcela Vargová

Sála Mestského kultúrneho strediska
Miklósa Konkolya-Thege v Hurba-

nove praskala vo švíkoch, pretože v tom
čase sa konal detský karneval, ktorý pri-
pravilo centrum voľného času v spolu-
práci s MsKS MKT  Hurbanovo pre deti a
rodičov, starých rodičov a ostatných ro-
dinných príslušníkov.

Do karnevalovo nádherne vyzdobenej
sály vchádzali deti so svojimi blízkymi, no
nie iba s očakávaním a veľkou túžbou zís-
kať niektorú zo zaujímavých a pekných cien
v súťaži o najkrajšiu karnevalovú masku,
ale hlavne spoločne stráviť nedeľňajšie po-
poludnie. Deti sa premenili na princezné,
drakov, lienky, motýle, včielky, šašov,
stromy, múmie, či iné rozprávkové bytosti.
Okrem získania karnevalovej ceny ich veľ-
kým prianím bolo zabaviť sa, spoločne sa
vyšantiť a zabreakovať si spolu s členmi zá-
ujmového krúžku centra voľného času -
Breakdance  pod vedením Jany Bajnó czy-
ovej Brnákovej a samozrejme aj si zaspievať
detské pesničky, zahrať rôzne hry s Teodó-
rou Gál – učiteľkou súkromnej škôlky a ja-
siel Kvietok z Nových Zámkov. Nakoľko ma-
siek bolo tento rok rekordných 113, všetky
boli veľmi kreatívne, nápadité a nádherné,

porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o
tej „naj“ maske. Po dlhom zvažovaní porota
rozhodla, že víťaznou maskou tohto roku
sa stal akordeón, ktorý si z krásnych cien
vybral veľký balíček zdravej výživy. Kolo-
bežku si vybrala maska strom, ktorá sa
umiestnila na druhom mieste. Ako tretia sa
umiestnila maska hrozno a z karnevalovej
samoobsluhy si odniesla krásnu futbalovú
loptu Nike. Hodnotnými vecnými cenami
bolo obdarúvaných aj ďalších 110 masiek.
Ceny pre masky venovali Lekáreň Salvator
Hurbanovo, súkromná škôlka a jasle Kvie-
tok – Nové Zámky, čerpacia stanica F-Petrol
Hurbanovo, AXA – poisťovňa a banka, Fit
studio Klára Kosinová Hurbanovo, Zlatníc-
tvo Onyx Hurbanovo, Kvetinárstvo Alžbeta
Bilková a ďalší priatelia CVČ. Po karneva-
lovej veselici, slávnostnom vyhodnotení ma-
siek sa karneval chýlil k záveru.

„Vďaka za podporu a prejavený záujem o
naše podujatia, ďakujeme Mestu Hurbanovo
za pomoc pri organizovaní, MsKS Hurba-
novo za spoluprácu a veľká vďaka patrí ro-
dičom za ich úsilie, ktoré vynaložili pri zho-
tovovaní masiek pre svoje ratolesti“ - pove-
dala riaditeľka CVČ Viera Györeová.

Text a foto: cvč

Detský karneval v Hurbanove

Študenti priemyslovky
na celoslovenskom kole
súťaže Zenit

V pondelok 11. 3. predpokladám v našom
regióne nástup ochladenia, veľkú oblačnosť
a miestami dažďové prehánky. Množstvo
vlahy do 1 mm. Nočná teplota od + 1 do 
+ 3  ̊C, denná teplota od  + 8 do + 10  ̊C.
Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.    
V utorok 12. 3. predpokladám v našom re-
gióne už veľmi chladno a veterno, veľkú ob-
lačnosť s občasnými snehovými prehán-
kami. Množstvo snehu do 2 cm. Nočná tep -
-lota od - 3 do - 1  ̊C, denná teplota  + 1 do
+ 3  ̊C. Čerstvý SZ vietor do 8 - 10 m/s.
V stredu 13. 3. predpokladám v našom re-
gióne veľmi chladno, oblačno s malou mož-
nosťou snehových prehánok. Nemerateľné
množstvo snehu. Nočná teplota od - 4 do 
- 2  ̊C, cez deň od  0 do + 2  ̊C. Čerstvý SV
vietor do 6 - 8 m/s.   
Vo štvrtok 14. 3. predpokladám v našom re-
gióne ešte o niečo chladnejšie, jasno alebo
polojasno a bez zrážok. Nočná tep lota od 
- 6 do - 4  ̊C, cez deň od  0 do + 2  ̊C. Čer-
stvý S vietor do 8 - 10 m/s.  
V piatok 15. 3. predpokladám v našom re-

gióne stále veľmi chladno, polojasno, po-
poludní a k večeru zväčšovanie oblačnosti
a postupne slabé občasné sneženie. Množ-
stvo snehu do 1 cm. Nočná teplota okolo 
- 7 do - 5  ̊C, denná  teplota od  0 do + 2  ̊C.
Čerstvý S, SV vietor do 8 - 10 m/s.  
V sobotu 16. 3. predpokladám v našom re-
gióne chladno a vlhko, veľkú oblačnosť a
miestami so snežením, dážď so snehom
alebo aj dážď. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od - 4  do - 2  ̊C, denná tep -
lota od + 3 do + 5  ̊C. Slabý Z vietor do 
2 - 4 m/s.   
V nedeľu 17. 3. predpokladám v našom re-
gióne nepríjemne vlhko, veľkú oblačnosť až
zamračené a sneženie, cez deň aj mož-
nosť dažďa. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od - 2 do  0  ̊C, cez deň od 
+ 4 do + 6  ̊C. Mierny Z vietor do 4 - 6 m/s. 
V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam stále veľmi
chladné, zimné počasie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 11. 03. 2013 - 17. 03. 2013

Poškodenie motorového vozidla
výtlkmi na cestách kryje havarijné po-

istenie - ak je v poistnej zmluve zahrnuté
krytie škôd na pneumatikách a diskoch.. 

Od začiatku zimy - 1. december 2012 - do
konca februára 2013 zaregistrovala Allianz -
Slovenská poisťovňa už 600 poistných uda-
lostí v havarijnom poistení spôsobených
výtlkom. V porovnaní s predošlými rokmi tak
ide o rapídny nárast poistných udalostí aj
celkovej sumy. Už pred koncom februára tak
poisťovňa registruje viac poistných udalostí
ako za celú minuloročnú zimu. Pri takomto
trende by išlo až o dvojnásobný nárast po-
istných udalostí v porovnaní s predošlým ro-
kom. Poškodenie motorového vozidla výtlkmi
na cestách kryje havarijné poistenie - ak je v
poistnej zmluve zahrnuté krytie škôd na pne-
umatikách a diskoch, čo je pre motoristu roz-
hodne najkomfortnejšie riešenie vzniknutej
škody. Pokiaľ Čo robiť pri poškodení vozidla
výtlkom radí Lucia Muthová z Allianz-SP:
„Poškodenie vozidla zapríčinené výtlkom na
ceste je možné uplatniť bez ohľadu na to, či

udalosť prešetrovala polícia alebo nie. Mo-
toristom odporúčame na mieste zdokumen-
tovať škodu, jej rozsah, aj samotnú vozovku,
kde došlo k vzniku škody, napr. vlastnou fo-
todokumentáciou, prípadnými svedeckými
výpoveďami a pod. Klient môže škodovú
udalosť poisťovni nahlásiť telefonicky, pros -
 tredníctvom internetu, na ktorejkoľvek po-
bočke, alebo aj priamo z miesta jej vzniku
vďaka našej aplikácii pre smartfóny s náz-
vom Poistné udalosti. Pri havarijnom poistení
má poistený klient nárok aj na pomoc asis-
tenčnej služby, ktorá zabezpečí opravu po-
 škodeného vozidla na mieste alebo odtiah-
nutie automobilu do servisu.“ tasr

Aj za poškodenie auta na
výtlkoch možno získať 
odškodnenie

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou venovať 2 % Vašich daní z príjmu Miestnemu od-
boru Matice slovenskej v Komárne.

Darovať percento z dane nie je náročný úkon. Vlastne je to maličkosť. Stačí povedať úč-
tovníkovi, či na mzdovom oddelení. Ak práve nie ste milionár, ani nejde o veľké peniaze.
Od Vás to možno bude len pár eur, ale ak vás bude dosť, pre nás to bude celý nový kroj,
kostým alebo nová skladba do muzikálu. Naše predstavenia sa nám darí robiť najmä vďaka
ochote ľudí, našich divákov, našich spolupracovníkov, podeliť sa s nami o maličkosti. Aj naše
snaženie speje len k maličkostiam, možno k úsmevu, možno k naplnenému poobediu mla-
dého človeka.  Z malých vecí sa skladá svet. Ten náš je teraz aj vo Vašich rukách.

Miestny odbor MS v Komárne je apolitickou kultúrno-spoločenskou inštitúciou otvárajú-
cou dialóg medzi všetkými kultúrnymi a športovými organizáciami na území mesta Komárno
tak, aby vzájomne prinášali kultúrne a spoločenské hodnoty všetkým obyvateľom mesta Ko-
márno, a jeho okolia nevynímajúc. Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme.

Jozef Černek, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne

Identifikačné údaje potrebné na poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu:
Názov: Miestny odbor Matice slovenskej KOMÁRNO
Sídlo: Komárno, 945 01, Nám. M.R.Štefánika 6
Právna forma: Občianske združenie, IČO/SID: 00179027/064

Vážení Komárňania a priaznivci kultúry!

Maďarské podniky skupiny GDF Suez Csoport
si žiadajú zužitkovať nasledovné nehnuteľnosti: 

Podrobné informácie si môžete dočítať v maďarskom, slo-
venskom, nemeckom, rumunskom a anglickom jazyku na we-
bovej stránke: www.gdfsuez-energia.hu/eladoingatlanok

9737 Bük, Damjanich u. 50.
9300 Csorna, Park u. 16  
9900 Körmend Mátyás király u. 72.  
9400 Sopron Brennbergbánya (2 db.)
9022 Győr Czuczor G. u. 18-24
9500 Celldömölk, Tó utca 2.
9400 Sopron, Somfalvi u. 1.   
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
2900 Komárom, Igmándi u. 45.  
2510 Dorog, Bécsi u. 2.  
5800 Mezőkovácsháza, Szabadság u. 103/A.  
5700 Gyula, Nürnbergi u. 10.  
5700 Gyula, Erdő tér. 10.
6300 Kalocsa, Ecetgyár utca 35/A.
6100 Kiskunfélegyháza, Nyomás u. 24. 
5820 Mezőhegyesi telephely  

Ďalšie informácie a vysvetlenie vám poskytujú zamestnanci
oddelenia prevádzky a údržby (Üzemeltetési és Karbantar-
tási Osztály) na telefónnom čísle: +36 96 503-100.



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Romamagazin
13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Gye-
rekjáték a számítógép 15.00 Fejjel a fajnak 15.10 Van képünk hozzá
16.00 Boston Legal 16.50 Acu hercegnő 17.30 Jövő-időben 17.40
Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai. 18.35 Rex felügyelő 19.30 Hír-
adó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve 21.10 Kékfény
22.10 Az ESTE 22.40 KorTárs 23.10 Aranymetszés

M2
6.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és
barátai 12.55 Mi micsoda  13.20 Animália 13.45A Nyereg Klub 14.10
Az idő kalandorai 14.35 H2O 15.00 Az idő kalandorai 15.25 Lizzie
McGuire, 20. 15.50 Animália 16.15 Sandokan 16.40 Raju, a riksa 16.50
Blinky Bill 17.15 Aprónép17.25 Caillou 17.50 Kérem a következőt I.
18.00 Benjamin, az elefánt 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Csa-
ládom és egyéb emberfajták 21.00 Petőfi  6/4. 22.00 Zongoralecke

DUNA
7.05 Hagyaték  7.30 Híradó 7.35 Berlioz 8.30 Híradó 8.35 Székely
kapu 9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház  10.00 Isten kezében 10.30 Új
nemzedék 11.00 Klubszoba  12.00 Híradó 12.25 Napirend előtt 13.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés
19.50 A 78-as körzet 20.30 Hírek 20.35 Dunasport 20.40 A hatalom
cinizmusa I-II.  1992–2010. Dok. film, 2/1. 22.30 Kultikon 22.50
Sportaréna 23.20 Koncertek az A38 Hajón. Funkongs

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00
Tények 15.00 Walker, a texasi kopó. 16.00 Amit a szív diktál 17.00 Dok-
tor House 17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények 19.15 A 40
milliós játszma 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban, 2099. 21.35
NCIS 22.35 NCIS: Los Angeles 23.35 A médium 

7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Ste-
ele 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Refl ektor reggel 13.05
Fókusz plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös
szerelem 16.20 Riválisok, 85. 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL
híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.30 Dr. Csont 22.30 A főnök 23.35 A hatalom hálójában

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay  14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 16.30 Jim
szerint a világ I17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Murdoch
nyomozó rejtélyei 21.00 Miss Fisher rejtélyes esetei 22.00 Downton
Abbey 23.05 Jim szerint a világ 

12.05 Columbo. Am. krimisor. 14.10 Kisvárosi gyilkosságok 16.05 True
Lies – Két tűz között 19.00 Columbo 21.00 Lángoló jég 23.05 A kód
neve: Merkúr. Am. akciófilm.

VIASAT
6.15 Gyilkos sorok 8.20 A nagy házalakítás  9.20 Extralarge: Indiánok
11.10 A dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok  13.10 Szívek
szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgiumban  17.00
Sztárkoktél 17.05 A célszemély 18.00 A nagy házalakítás 19.00 Szí-
vek szállodája 19.55 Jóbaráto 20.20 Sztárkoktél 20.25 Két pasi –
meg egy kicsi 21.25 A sziget.

STV :1
7.20 Hírek, sport 8.20 Galileo 9.00 Párbaj 9.30 Családi vetélkedő
10.20 A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.40 Konyhatitkaim 14.20 Kachora  15.10 Quinn doktornő 16.00
Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj.
Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10 A világ
minden ideje. Ném. film 21.40 Egy lépésre a mennyországtól 22.35
A körzet 23.20 Doktor Quinn

STV :2
10.25 Szemtől szemben 10.50 Fókusz 11.30 Jozef Kroner életpá-
lyája 12.00 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.10 Művészet 2013
13.35 Família. Magazin 14.05 Visszatérés a 2012- es paralimpiához
14.30 Lefújva 15.00 Sportvisszhang 15.35 Bajnokok Ligájamagazin
16.05 Orosz nemzetiségi magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó
18.00 60 állati kalandom 18.30 Mese 18.45  Eva Siracká 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Kockázatos műszaki mű-
veletek 20.50 Tudomány és technika 21.30 Hírek 22.00 Sport 22.05
Euromozi. Én, Don Giovanni. Ol.-sp. filmdráma

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Forr a bor 9.25 A világ legszigorúbb szülői
10.30 Beépített szépség 2. 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták
14.35 Monk 15.30 Alf III. 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal
17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.20 Fe-
leségcsere 21.30 Még egy esély az életre 22.45 Hírek 23.10 NCIS VII. 

JOJ
6.20 Híradó 7.50 Bírósági akták 10.00 A nagy házalakítás 12.00 Híradó
13.00 A szupermama 14.00 Tekken. Jap.–am. akciófilm 16.00 Szójáték
Nyelvi vetélkedő 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek21.30
Viszlát, Szlovákia! 23.00 Halló 23.50 Penthouse. Am. vígjáték

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 13.25 Kékfény 14.20
Gyerekjáték a számítógép 14.30 Forrás-befogadás 14.35 Ízőrzők
15.15 Nevetni kell, ennyi az egész 16.05 Boston Legal 16.50 Acu her-
cegnő 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.30 Rex felügyelő
19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15 Párizsi helyszínelők 21.05 Camelot
22.00 Az ESTE 22.35 Cambridge-i kémek

M2
6.20 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és barátai  12.50
Mi micsoda 13.20 Animália 13.45 A Nyereg Klub 14.10 Az idő kalan-
dorai 14.35 H2O 15.00 Az idő kalandorai 15.30 Lizzie McGuire, 21.
15.50 Animália 16.15 Sandokan 16.40 Raju, a riksa 16.50 Blinky Bill
17.15 Aprónép 17.25 Caillou 17.45 Kérem a következőt 18.00 Benja-
min, az elefánt 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Családom és
egyéb emberfajták 21.00 Beugró 21.55 Vér és rózsa. 23.35 Kortárs

DUNA
7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés  8.30 Híradó 8.35 Hazajáró (ism.) 9.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Mesélő cégtáblák A műjég
16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35
Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.50 Kiskirályok 21.10 Hírek 21.15
Dunasport 21.25 Büszkeség 23.10 Kultikon 23.25 Porrá leszünk

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki
14.00 Tények  15.00 Walker, a texasi kopó. 16.00 Amit a szív diktál
17.00 Doktor House  17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények
19.15 A 40 milliós játszma 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban
21.35 A mesterlövész 23.30 Hősök 

7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele  10.00
Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz  15.20 Bűnös szerelem
16.20 Riválisok, 86. 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15
Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A men-
talista 22.30 A Grace Klinika 23.35 XXI. század  

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Poirot-novellák 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Miss Marple 22.00 Pári-
zsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ 

13.10 Kisvárosi gyilkosságok 15.05 A szfinx bosszúja 16.55 Lángoló
jég 19.00 Columbo 21.00 Mindent bele, fiúk! 22.55 Speciális alakulat 

VIASAT
9.05 Extralarge 11.10 A dadus12.10 Christine kalandjai  12.40 Jóba-
rátok 13.10 Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Bel-
giumban 17.05 A célszemély 18.00 A nagy házalakítás 19.00 Szívek
szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi21.25 CSI:
Miami helyszínelők 22.25 Terepen 23.20 A célszemély  

STV :1
7.20 Hírek, sport 8.20 Galileo 9.00 Párbaj 9.30 Családi vetélkedő 10.20
A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35
Építs házat, ültess fát! 14.15 Kachora 15.10 Quinn doktornő 16.00
Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.50 Sporth 20.10 Senki sem töké-
letes 21.10 Fő, hogy szeretjük egymást 21.40 Doktor House 22.20
Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.05 A körzet, 13. 

STV :2
10.00 Sportfesztivál Szlovákia 10.50 Fókusz 11.30 60 állati kalandom
12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.15 Sikertelen 14.20 Kockázatos
műszaki műveletek 15.10 Fogok még látni? 15.40 Egyházi magazin
16.05 Ruszin magazin 16.35 Az élet értelme… 16.55 Fókusz 17.30 Kör-
zeti híradó 18.00 Hogyan működik? 18.30 Mese 18.40 Japán mozaik
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Villanyégő-konspiráció 20.55
Rendelő 21.30 Hírek 22.00 Sport 22.05 Művészet 2013 22.35 Mozim-
agazin 23.00 Ökológiai magazin 23.25 Hírek

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor.  9.40 Még egy esély az életre. 10.40
A gyilkos markában12.35 Rex felügyelő13.35 Döglött akták 14.35
Monk 15.30 Alf III. 16.00 NCIS VII. 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.55 Forr
a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Megöl a
családom 21.30 Forró vér 22.40 Híradó 23.05 NCIS VII. 

JOJ
7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek11.00 Az új házunk
12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Szójáték 15.00 Panelházi
történetek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi tör-
ténetek 21.30 Családi ügyek 22.45 A Geissen család 23.45 Dr. Csont 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó, sport 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ec-
ranul Nostru 13.25 Arisztokraták 14.20 Fejjel a fajnak 14.30 Ízőrzők
15.05 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán! 16.00 Boston
Legal 16.45 Acu hercegnő 17.30 Jövő-időben 17.40 Híradó 17.45 A
szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Bosszú 21.05 Géniusz az alkimista
22.00 Az ESTE 22.35 Summa 23.05 Történetek a nagyvilágból

M2
6.20 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és
barátai 12.50 Mi micsoda  13.20 Animália, 40/3. 13.45 A Nyereg Klub
14.10 Az idő kalandorai 14.35 H2O 15.00 Az idő kalandorai 15.30 Liz-
zie McGuire 15.50 Animália 16.15 Sandokan 16.40 Raju, a riksa 16.50
Blinky Bill 17.20 Aprónép 17.25 Caillou 17.50 Kérem a következőt
18.00 Benjamin, az elefánt 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Csa-
ládom és egyéb emberfajták 21.00 Mestersége színész. Psota Irén
21.55 Psota Irén 70 éves 22.40 Caterina és a lányok

DUNA
7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar
9.05 Közbeszéd  9.30 Törzsasztal  10.35 Kiskirályok (ism.) 12.00 Hír-
adó 12.30 Hungária Kávéház 13.00 Kívánságkosár 15.00 A világ met-
rói Tokió 15.55 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. Am.
sor. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali
érintés Am. sor. 19.55 Glóbusz  20.50 Hírek 20.55 Dunasport 21.05 A
Wendell Bakerbalhé 22.40 Kultikon 22.55 A Guernica-nemzedék

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ
11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki. Am. sor., 53.
14.00 Tények  15.00 Walker, a texasi kopó. Am. sor., 106. 16.00 Amit
a szív diktál, 8. 17.00 Doktor House 17.55 Update konyha 18.00 Aktív
18.30 Tények 19.15 A 40 milliós játszma 20.00 Családi titkok 21.00
Jóban-rosszban  21.35 Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Pé-
terrel 23.50 Én is karcsú vagyok 0.20 Áldott jó nyomozó

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Ste-
ele I., 3. 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel
13.05 Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz (ism.)
15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában,
141. 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 20.05 Éjjel-nappal Budapest
20.50 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.40 Házon kivül 23.10 Refl
ektor 23.30 A klánok háborúja 

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Miss Marple 16.30 Jim szerint a
világ17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo20.00 Poiro22.00 A hi-
degsebész  23.05 Jim szerint a világ 

13.20 Kisvárosi gyilkosságok  15.15 Tornádó New Yorkban 17.05 Min-
dent bele, fiúk! 19.00 Columbo 21.00 A végső állomás 22.40 Ómen

VIASAT
8.15 A nagy házalakítás9.15 Extralage: A kondor misszió 11.10 A dadus
12.10 Christine kalandjai  12.40 Jóbarátok13.10 Szívek szállodája 14.05
Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgiumban 17.00 Sztárkoktél, 5. 17.05
A célszemély  18.00 A nagy házalakítás 19.00 Szívek szállodája 19.55
Jóbarátok  20.20 Sztárkoktél, 6. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25
Pitch Black – 22 évente sötétség  23.35 A célszemély

STV :1
7.30 Híradó, sporthírek 8.25 Időjárás 8.30 Galileo 9.10 Párharc 9.40
Családi vetélkedő 10.25 A körzet11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.10 Kachora  15.05 Quinn doktornő V.
Am. sorozat 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem VI, 80.
17.15 Galileo – a fociról 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Porto–Ma-
laga Bajnokok Ligája labdarúgó- mérkőzés 22.45 Bajnokok Ligája –
összefoglaló 23.30 A körzet

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Reverenda 10.25 Ruszin magazin 10.55
Fókusz 11.30 Hogyan működik 11.55 Élő körkép 12.35 Folklórműsor
13.10 Az út 13.35 Autószerviz Tévéfilm 14.10 Villanyégő-konspirá-
ció 14.30 Egy zenészcsalád  15.05 Az államiság eszméje. Ján Ursíny,
2. 15.40 Szlovákok a nagyvilágban 16.05 Magyar magazin 16.55 Fó-
kusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.30 Esti mese 19.00 Hír-
adó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 A Szlovák Televízió
történetéből 21.00 Töredékek a szlovák állam 1939- 1945-ös évei-
ből 21.30 Hírek 22.00 Sporthírek 22.05 Más szerelem Csehszlov. film

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor  9.40 Forró vér 10.45 Kegyetlen va-
lóság 12.35 Rex felügyelő  13.40 Döglött akták14.35 Monk 15.30 Alf
16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Teljesítjük legtitkosabb álmát
22.30 Éjszakai hírek 23.00 NCIS 

JOJ
6.15 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az
új házunk 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Bírósági akták
15.00 Panelházi történetek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás
20.30 Dr. Csont 22.30 Castle  23.30 Hawaii Five

KEDD, március 1� SzERDA, március 1�

TVműsorTVműsor március 11 - március 17
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

HÉtfő, március 11

Programajánló
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A visszavonult mesterlövészt, James Di-
alt  felbérlik a világ legveszedelmesebb
terroristájának a likvidálására. A rutin-
munkának ígérkező küldetés azonban
hamarosan rémálommá válik.

A mesterlövész • 21.35 • TV2 

Horoszkóp
KoS
Ha szingli vagy, most minden esé-
lyed meglesz arra, hogy belemenj
egy olyan viszonyba, amely tény-
leg boldoggá tesz.
BIKA
Anyagi ügyeid is jól alakulnak,
csak egyetlen dologra kell vigyáz-
nod: a törvénnyel, a hatósággal
ne kerülj semmiféle kapcsolatba.
IKREK
A józan ész felülkerekedik a ro-
mantikus érzéseken, képes leszel
elfogulatlanul megoldani a nehéz-
ségeket.
RáK
Ha tanulmányokat folytatsz, akkor
olyan eredményt tudsz felmutatni,
amely miatt többen irigykednek,
ám aki szeret, az büszke lesz rád.

oRoSzlán
Az üzleti ügyekkel, a megélhetés-
sel kapcsolatban remek csillagál-
lásokkal számolhatsz, ezeken a te-
rületeken sikereket érhetsz el.
Szűz
A héten foglalkozz többet az
egészségeddel, mert előfordulhat,
hogy egy hirtelen jövő megbete-
gedés ledönt a lábadról.
MéRlEg
A héten több figyelmeztető jelet
küld szervezeted! Sőt, bármeny-
nyire is nehezen szánod rá magad,
menj el orvoshoz, ha szükséges.
SKoRpIó
Olyan illető iránt érzel vonzódást,
aki nem akarja most senkihez sem
lekötni magát. Ez az illető csupán
praktikus célokból közelít hozzád.

nyIlAS
Ne sürgesd a párodat, mert ez in-
kább riasztja, mint vonzza őt. Légy
türelmes, mert az idő most neked
dolgozik.
BAK
Szakíts a partnereddel, ha ezt tar-
tod a legjobbnak. Valószínűleg sok
más ember van a világon, akivel
szívesebben lennél, most külön-
ben sem akarsz komoly szerelmet.
VízönTő
Egy kisebb utazás kerül kilátásba,
ami felvillanyoz és lelkesedéssel
tölt el, így máris energikusabban
telnek a hétköznapok.
HAlAK
Egy új szerelem elébe nézhetsz.
Talán úgy fog kezdődni, hogy va-
lakinek segítened kell.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Komáromi Ipari Szakközépiskola: Március
19, 19.00 Kaszás Attila Emlékműsor, Az Ipari
Iskola diákotthonának rendezésében.  
Komáromi Vár – bejárat a Lipót kapun ke-
resztül: Március 16, 9.00 A Kard Rendje
rendezésében Lovagi Kultúra Napja. Prog-
ram: PaedDr. Farkas Zsolt: A szélsőséges
eszmék szimbólumai és azok történelmi vo-
natkozásai. Bíró Szabolcs: Magyar templo-
mosok és az Anjou-kor hajnala.
VMK: Március 18-án, 18.00 órakor a „Nagy
utazás“, avagy mi vár ránk a földi élet után…
Van-e a élet a halál után? – Dráfi Emese -
Anabel. Belépődíj: 1,50 €.

GÚTA:
Biliard Club: Március 16, 20.00 Showder

Club, Hadházi Lászlóval és Benk Dénessel.
Belépő 11 €.

SZILAS:
Kultúrház: Március 17, 14.00 „Mit együnk,
hogy jól (l)együnk“ - egy délután az egészség
jegyében! Előadók: Nagy Éva élelmiszerve-
gyész, táplálkozás szaktanácsadó, Bartalos
Dezső: Savtalanítás, Szabó Éva: Az étkezés
és a cukorbetegség, Kucsera Ilona: A kert –
A konyha – Bio napraforgóolaj bemutatása.
Ingyenes vércukorszint-mérés, a szervezet
elsavasodásának mérése, vérnyomásmérés,
régi hagyományos ételek kóstolója.

MARTOS:
Március 15-én, 19.00 órakor Tetemre hívás,
a Jókai Színház előadásában.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Március 14., 17.00 óra „Magyarnak
lenni hivatásunk, főhajtás az 1848-as
Márciusi Ifjak emléke előtt” - komá-
romi iskolások ünnepi műsora a
VMK-ban Stirber Lajos összeállításá-
ban. Köszöntőt mond: Balogh Csaba,
Magyarország pozsonyi nagykövete.
Március 15., 16.30 koszorúzás Jókai
Mór szobránál. Köszöntőt mond: Ma-
darász Róbert, a Marianum Egyházi
Iskolaközpont igazgatója. Közremű-
ködik a dunaradványi Búzavirág ha-
gyományőrző népdalkör. 17.00 ko-
szorúzás Klapka György tábornok
szobránál. Köszöntőt mond: Stu-
bendek László, a Csemadok Komá-
romi Városi Szervezetének elnöke.
Ünnepi beszéd: Albert Sándor, a Se-
lye János Egyetem alapító rektora.
Közreműködik a Concordia Vegyes-
kar, vezényel: Stubendek István.

DÉL-KOMÁROM:
Monostori erőd: Március 15., az
1848-49-es szabadságharc hőseire
emlékeznek. 9.00-10.00 és 12.00-
13.00 díszlövés és fegyverbemutató.
10.00-12.00 és 13.00-15.00 megele-
venednek 1848. március 15-e és a
szabadságharc képei. Ezen kívül
kézműves foglalkozásokkal és egyéb
programokkal várják a látogatókat.

BÁTORKESZI:
Március 17. 14.30 - ünnepi istentisz-
telet és koncert a református temp-

lomban. 15.45 - ünnepi megemléke-
zés és koszorúzás az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc em-
lékművénél. 16.30 - ünnepi megem-
lékezés az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc évfordulóján.

CSICSÓ:
Március 16., 14.00 órakor koszorú-
zás a Magyarnak maradni emlék-
parkban, majd Földes Csaba, Csi-
csó polgármesterének köszöntője.
14.30 kultúrház: Farkas Iván, az
MKP országos alelnökének ünnepi
köszöntője. „Hol a szabadság, ott a
haza” - a Gáspár Sámuel Alapiskola
és Óvoda tanulóinak műsora, Nagy
Edit vezetésével. A csicsói Főnix kó-
rus ünnepi műsora.

DuNAMOCS: 
Március 16., 15.00 órakor koszorú-
zás a református termetőben lévő
kopjafánál. A kultúrműsorban a helyi
óvodások, alapiskolások lépnek fel.
A koszorúzás alatt a Csemadok nép-
dalkör énekel.

EKECS:
Március 15., 16.30 órakor koszorú-
zás az ekecsi-apácaszakállasi em-
lékoszlopoknál. Utána a hodosi Cse-
madok mellett működő irodalmi szín-
pad műsora a művelődési otthonban.

EKEL:
Március 16., 16.00 órakor koszorú-
zás az emlékműnél. Ünnepi műsor a
helyi kultúrházban: Lengyel Mária és

Vida Réka kézműves  kiállításának
megnyitója. Közreműködnek a Pety-
tyem  néptánccsoport Naszvadról,
Nagy Gábor - versmondó, az ekeli
Bazsarózsa énekkar, Kiss Lajos -  a
CSEMADOK ASZ tiszteletbeli el-
nöke, az ekeli Hetényi János Magyar
Tannyelvű Óvoda és Alapiskola ta-
nulói. Ünnepi beszédet mond: Pe -
theő Attila, az MKP járási elnöke.

GÚTA:
Kápolnapark: Március 15., 12.00 a
gútai óvodások és alapiskolások mű-
sora. 17.00 órakor ünnepi megemlé-
kezés, koszorúzás. 18.00 órakor kul-
túrműsor a VMK épületében. 

LAKSZAKÁLLAS:
Március 15., 17.30 Koszorúzás a

kopjafánál. Ünnepi beszédet mond:
Varga László református lelkipász-
tor. Közreműködnek: az alapiskola
diákjai, a nagymegyeri Vox Megere
zenekar, és a megújult helyi kórus.

MEGYERCS: 
Március 15., 11.00 Koszorúzás a he-
lyi temetőben. 

NAGYMEGYER:
Március 15., 16.30 órakor a refor-
mátus temetőben koszorúzási em-
lékünnepség Nagy Rátz József egy-
kori városbíró, nemzetőrparancsnok
sírjánál. 18.30 órakor a nagymegyeri
Városi Művelődési Központ szín-
háztermében Mága Zoltán koncertje
- ünnepi emlékest. 

ÓGYALLA: 
Március 17., 15.00 órai kezdettel a
Jókai szobornál koszorúzási ünnep-
ség. 16.00 órakor a Művelődési Köz-
pontban kultúrműsor.

PERBETE: 
Március 14., 17.30 A kopjafa meg-
koszorúzása, ünnepi beszéd, em-
lékműsor. Közreműködnek: Kicsi
Hang, a Csemadok perbetei alap-
szervezetének kultúrcsoportjai, a he-
lyi Árvalányhaj népdalkör, a perbetei
Magyar Tannyelvű Alapiskola és
Óvoda gyermekei.

SZILAS: 
Március 15., 16.30 ünnepi megem-
lékezés, koszorúzás, Tóth Péter pol-
gármester ünnepi beszéde. Közre-
működnek: Dudás Gergely, Ivancsik
Sándor, Vörös Attila.

MARTOS: 
Március 13., 10.00 órakor a refor-
mátus templomban ünnepi istentisz-
telet, martosi fiatalok műsora. Millen-
neumi emlékmű: Csemadok ének-
kara, Ing. Keszeg István polgármes-
ter ünnepi beszéde, koszorúzás. 

Március 15-i ünnepségek régiónkban

Hogy látják ők?
így látjuk mi címmel

nyílt kiállítás Szabó
László és Vavreczky
József fotóiból  a Cse-
madok Galéria falain.

Komáromban most 40
fotó fért el. Rajtuk a világ,
ahogy ők látják. Élveze-
tesek Vavreczky József

óriási panorámaképei, a tavaszt idézi négy madárportréja.
Szabó László idős emberek fekete-fehér portréi mellett gyer-
mekeket, lesben álló békát és komáromi impressziókat is ki-
állított a március 20-ig nyitva tartó tárlaton. A remek fotók
Sidó Emese búcsi képzőművész alkotásainak adják majd át
a teret március 22-én, pénteken 17 órakor. (bárány)



19
M1

5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 11.40 Útravaló 12.01 Híradó, sport 12.25 Slovenski ut-
rinki 12.55 Kvartett 13.25 Gasztroangyal 14.20 Gyerekjáték a számí-
tógép 14.20 Forrás-befoglalás 14.35 Beugró 15.30 Acu hercegnő
17.25 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai
18.35 Rex felügyelő  19.30 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.15
FÁBRY 21.35 Munkaügyek – IrReality Show 22.05 Az ESTE 22.40
Nemzeti nagyvizit 23.10 Brangolások öt kontinensen 23.40 Híradó 

M2
6.20 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és barátai – Az
Idősziget túlélői 12.55 Mi micsoda13.20 Animália 13.45 A Nyereg Klub
14.10 Az idő kalandorai 14.35 H2O: Egy vízcsepp elég 15.00 Az idő ka-
landorai 15.30 Lizzie McGuire 15.50 Animália 16.15 Sandokan 16.40
Raju, a riksa 16.50 Blinky Bill 17.15 Aprónép 17.25 Caillou 17.50 Kérem
a következőt 18.00 Benjamin, az elefánt 18.35 Mesebolt 20.00 Hír-
adó 20.35 Családom és egyéb emberfajták 21.00 Mit csinált felséged
3-tól 5-ig? Magy. film 22.25 Caterina és a lányok

DUNA
7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Lyukasóra 9.05 Közbeszéd 9.30
Krisztus vándorai 10.10 Kerekek és lépések 11.00 Glóbusz, 4.12.00 Hír-
adó 12.10 Vers 12.30 Hungária Kávéház 13.00 Kívánságkosár 15.00
Látni vagy nem látni. 16.00 ARCpoétika. Módos Péter 16.30 Térkép
17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.00
Angyali érintés 19.50 Angyalbőrben 20.50 Hírek 20.55 Dunasport
21.05 A tanítványok Magy. film 22.40 Kultikon 23.00 MüpArt classic 

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 78. 13.00
Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív dik-
tál 17.00 Doktor House  17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30 Té-
nyek 19.15 A 40 milliós játszma 20.00Családi titkok 21.00
Jóban-rosszban 21.35 Félholt.  23.35 Zűrös szerelmek 

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli  8.55 Remington Ste-
ele I., 4. 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor 13.05
Havazin 13.40 Éjjel-nappal Budapest, 23. 14.35 Fókusz (ism.) 15.20
Bűnös szerelem  16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL
híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.30 Igazságosztók 22.35 A rejtély 23.35 Brandmánia

STORY TV
14.30 Poirot-novellák: A sárga írisz 15.30 Downton Abbey 16.30 Jim
szerint a világ II., 23. 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: A szupe-
rintelligens gyilkos 19.45 Poirot-novellák 20.55 Labdarúgó Európa
Liga-mérkőzés 23.15 Jim szerint a világ

15.15 Smokey és a Bandita. Am. akcióvígjáték 17.15 Csúcsformában
3. Am. vígjáték 19.00 Columbo. Am. krimi 21.00 Rendőrakadémia 5.:
Irány Miami Beach. Am. film 22.50 Mad Max 2.

VIASAT
6.05 Gyilkos sorok  8.10 A nagy házalakítás  9.10 Párcserés támadás
Ném. film 11.10 A dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok
13.10 Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgi-
umban 17.00 Sztárkoktél 17.05 A célszemély  18.00 A nagy házalakí-
tás 19.00 Szívek szállodája  19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél 20.25
Két pasi – meg egy kicsi  21.25 CSI: Miami helyszínelők. 22.25 Szüle-
tett detektívek. 23.20 A célszemély

STV :1
6.05 Nők klubja 7.25 Híradó 8.30 Galileo 9.10 Párbaj  9.40 Családi ve-
télkedő 10.25 A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Ügyintézés a hivatalokban 14.10 Kachora  15.05 Quinn
doktornő 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Gali-
leo 17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.50 Sporthírek 20.10 Lázadók országa – Új világ21.55 Ri-
porterek 22.25 Borgiák II. 23.20 A körzet. 

STV :2
10.10 A televízió archívumából 10.35 Magyar magazin 11.05 Fókusz
11.40 A Nemausus lakóház 12.05 Élő körkép 12.40 Örökzöld melódiák
13.15 Rendőrségi magazin 13.45 A Szlovák Televízió történetéből
14.55 Dominik Tatarkaportré 15.35 Idősebbek klubja 16.05 Romam-
agazin 16.30 Négy húr között 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00
A természet közelről 18.30 Esti mese 18.40 Vadászmagazin 19.00 Hír-
adó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Labdarúgó Európa Liga-mérkőzés
23.00 Sporthíradó 23.10 A tudomány spektruma 23.40 Hírek

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor  9.40 Feleségcsere 10.50 Millió dol-
láros gyilkosság 12.40 Rex felügyelő  13.35 Döglött akták 14.35 Monk
15.30 Alf III. 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.55 Forr a bor.
19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.20 A világ legszigorúbb
szülői 21.30 Forró vér 22.45 Éjszakai híradó 23.10 NCIS VII. 

JOJ
6.15 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új
házunk 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Szójáték 15.00 Pa-
nelházi történetek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi
történetek 21.30 Dr. Tökéletes  22.45 A Geissen család 23.45 Dr.
Csont

M1
6.45 Forma–1. Ausztrál Nagydíj. Időmérő edzés 8.15 Híradó 8.35 Van
Más Kép 9.05 Történetek a nagyvilágból 9 .30 Pecatúra 10.00 Noé
barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.01 Hírek
12.05 Summa 12.35 Forma-1. Ausztrál Nagydíj 13.50 Szombathelyi
HaladásVideoton FC labdarúgó OTP Bank Liga 15.55 Vörös tűzhan-
gya – A legyőzhetetlen hadsereg. Ang. ism. terj. fi lm 16.45 Doc Mar-
tin V. Ang. tévéfi lmsor., 8/3. 17.35 Gasztroangyal 18.30
SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjá-
rás-jelentés 20.15 Kém a szomszédban. Am. fi lm 21.50 Szeretettel
Hollywoodból 22.20 Válaszcsapás I. Ang. sor., 3/3. 23.50 Brooklyn
törvényei Am. fi lmdráma

M2
6.20–12.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 H2O: Egy vízcsepp
elég III., 26/4–7. 13.45 Táncakadémia, 13. 14.15 Csajok a zŰrből
Ausztrál sor., 26/13. 14.40 Geronimo Stilton15.05 A muzsikás kis-
malac. Magy. mese 15.20 Vízipók-csodapók 16.35 Magyar cirkusz-
csillagok 17.25 A Mézga család különös kalandjai, 13/5. 17.55 Rajnu,
a riksa, 26. 18.05 Benjámin, az elefánt, 52/6. 18.30 Gyerekhíradó
18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Rocca parancsnok
IV., 12/1. 21.30 Forma–1. Ausztrál Nagydíj, időmérő edzés 22.40 Iro-
dalmi Műhelyek. Szabó Lőrincre emlékezünk 23.10 A sas meg a sasfi
- ók. Magy. tévéjáték

DUNA
6.30 Szentföldi szent helyek üzenete Péter Kapernaumja és Jeru-
zsáleme 6.50 Hol volt, hol nem volt. Gárdonyi Géza: Gólyák, méhek,
kislibák 7.05 Századfordító magyarok 8.00 Élő egyház 8.30 Isten ke-
zében 8.55 Kerekek és lépések, 26/16. 9.45 Vidékességek 10.15 Szé-
kely kapu 10.45 Ménes élet, 13/3. 12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők.
Noszvaj 12.50 Éjjel-nappal jazz. Am. fi lm 14.15 Hagyaték 14.40 Tánc-
varázs 15.35 Önök kérték (ism.) 16.30 Kerek Ferkó Magyar fi lm (ff
.) 18.00 Híradó, sport 18.35 Hogy volt?! Bánhidi Lászlóra emlékezünk
19.30 Futótűz, 52/7. 20.20 Anyátlanok. Angolausztrál fi lm 22.00
Dunasport 22.15 Napok, évek, századok 23.10 MüpArt. Gryllus Dá-
niel és barátai

6.25 TV2-matiné 10.25 Astro-Világ 11.30 Én is karcsú vagyok  12.00
Babavilág 12.30 Tűsarok 13.00 AutóGuru 13.30 Herkules 14.30 Psych
– Dilis detektívek  15.30 Monk 16.30 Kettős ügynök 17.30 Irigy Hó-
naljmirigyshow 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.30 A múmia visz-
szatér 22.00 Amerikai pite  23.55 Helix – Újralőve Am. akcióvígjáték

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Asztro-show 11.40 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 12.10 Házon kívül 12.45 Autómánia
13.25 Az utazó. Am. kalandfi lmsor., 3. 14.25 A hős legendája I. Am.
sor., 1–2. 16.20 A bambanő Am. vígjáték 18.30 RTL híradó – Esti ki-
adás 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A tiltott királyság Am. akciófi lm 21.30
May Payne – Egyszemélyes háború 23.30 Kiadatás. Am. thriller

STORY TV
12.30 Autogram 13.00 Jim szerint a világ  14.30 Fapados történetek
VIII., 10. 15.00 Álomhajó – Déli vizeken 17.00 Downton Abbey 18.00
Jákob rabbi kalandjai 20.00 Miss Marple: Egy marék rozs. Ang. krimi
22.00 Ami a szexet illeti 0.00

13.10 Az istenek a fejükre estek 2. Am. vígjáték 15.10 A sötét lovag.
Am.–ang. thriller 18.10 Pluto Nash – Hold volt, hol nem volt...  20.00
X-Men 2.  22.35 Kígyók a fedélzeten. 

VIASAT
7.35 Amerikai mesterszakács 8.35 Őrjítő szenvedélyek 10.20 Beet-
hoven 2.  12.20 Bolondos dallamok – Újra bevetésen.  14.15 Carrie
naplója 15.15 Kertvárosba száműzve 15.45 Candlefordi kisaszszo-
nyok 18.00 Sztárkoktél 18.30 Az étterem harcosai – Wine Dining, 1.
19.00 Angyalok városa 21.20 A vér bibliája 23.30 Mátrix

STV :1
7.55 Fidlibum meséi 8.20 Kamélia mesék 8.55 Táncakadémia  9.50
Anička Jurkovičová Tévéfi lm, 3/3. 11.05 Senki sem tökéletes 12.05
Riporterek 12.35 Autószalon 13.25 Lázadók országa – Új világ. Ol.
sor., 8/7. (ism.) 15.20 Csak álmodj tovább. Ol. táncfi lm 17.15 Építs
házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00
Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 OTO 2012. Az
év közkedvelt tévészemélyiségei 22.30 Sporthírek 22.40 Igaz tör-
ténet: Kettétört élet. Kanad. filmdráma

STV :2
8.30 A hegyekben 8.55 Dél-Afrika felfedezése 9.50 Rendelő 10.15
Vyšné Hágy 1941- 2011. 10.25 Hallássérültek tévéklubja 10.55 Anya
tudja a legjobban 11.20 9 a-osztály 11.50 Tizenkettő után öt perc-
cel 12.50 Pavel Emanule Dobšinský mesetára 13.20 Jákób lajtorjája
15.10 Kapura 15.55 Farmergazdaságok 16.15 Tesztmagazin 16.30
Idősebbek klubja 17.00 A tavasz tizenhét pillanata 18.00 Úton II.
18.30 Esti mese 18.40 Kassa  19.00 Híradó 20.00 Apokalipszis – A
második világháború, 6. 21.00 Őrangyalok 21.25 Mozimagazin 21.50
Zenekari próba Fr.–ném.–ol. film 23.00 A televízió archívumából

MARKÍZA
7.10 Alf III. 7.40 Kung Fu Panda  8.05 Madagaszkár pingvinei, 16/13.
8.25 Stuart Little, a kisegér. Am.-ném. fi lm 10.00 Jim szerint a világ
10.30 Csupasz pisztoly 33 1/3.  12.10 Cseh–szlovák szupersztár
14.35 Harry Potter és a Főnix Rendje  17.25 Megöl a családom Show-
műsor 18.20 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Időjárás 20.20 Salt ügynök 22.35 The Expendables 

JOJ
5.45 Rajzfi lmsorozatok gyerekeknek 8.40 Csodakutyák Am. fi lm
10.45 A világ legszigorúbb szülői 12.45 Impact – A becsapódás napja
16.50 Családi ügyek, 3. 18.00 Szójáték 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír-
adó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.30 Minden kút Ró-
mába vezet Am. vígjáték 22.30 Lehetek az eseted? 0.00 A falka

M1
6.30 Forma-1. Ausztrál Nagydíj 9.00 Katolikus krónika 9.20
Evangélikus magazin 9.50 Útmutató 10.15 Fordulópont 10.30
Református magazin 10.55 Evangélikus ifjúsági műsor 11.05
Csodát termő hit 11.30 Mai hitvallások 12.01 Hírek 12.05
Világ+Kép 12.35 Hatalmas aranyos 14.10 TeleSport 14.40
Forma-1. Ausztrál Nagydíj, a futam 16.25 Budapesti Honvéd–
Ferencvárosi TC OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzés 18.50 A
Lényeg 19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Maradj tal-
pon! 21.40 Ütközések 23.30 MűpArt-koncertek.

M2
6.20–12.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 A brémai muzsikusok. Ném.
mesefilm 13.00 Táncakadémia 13.25 Csajok a zŰrből  13.50 Ókori
kalandok 14.20 Geronimo Stilton 14.45 Log Jam 14.50 Sárkány
és papucs 16.00 Aprónép 16.05 Lúdas Matyi 17.20 Raju, a riksa
17.20 Aprónép 17.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban  17.55 En-
gedjétek hozzám 18.00 Benjámin, az elefánt 18.30 Gyerekhír-
adó 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Doc Martin
21.25 Forma–1. Ausztrál Nagydíj 23.30 Hatalmas aranyos 

DUNA
7.05 Életem, Afrika 7.40 Világ-Nézet 8.35 Új nemzedék 9.05
Hagyaték 9.30 Felelet az életnek 10.00 Száműzött magyar
irodalom 10.30 Határtalanul magyar 11.00 Unitárius isten-
tisztelet 12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők 12.45 A papiros törté-
nete 13.05 Csempészek 14.25 Talpalatnyi zöld 15.00 Hazajáró
15.30 Hogy volt?! Bánhidilászlóra emlékezünk  16.25 Arany-
páva. Magyar film (ff .) 18.00 Híradó, sport 18.35 Heti Hír-
mondó 19.05 Önök kérték 20.00 Ciklámen 21.00 Kárpáthy
Zoltán 22.20 Dunasport 22.30 Klubszoba 23.25 A mintaférj

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 EgészségMánia
11.35 Stahl konyhája  12.05 Több mint TestŐr 12.35 13-as
raktár 13.25 Zsaruvér 14.15 Hawaii Five 15.05 Lángoló Chi-
cago 16.05 A múmia visszatér 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Transformers 2 22.50 A hálózat csapdájában 2.0. 

7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.30 Teleshop 11.25
Gasztrotúra 11.50 A Muzsika TV bemutatja 12.30 Dirty Dan-
cing 13.30 Tuti gimi 14.30 A tiltott királyság 16.35 Mintamó-
kus18.30 RTL híradó 19.00 Cobra 11. 20.00 Kéjjel-nappal
22.05 Golyózápor. Am. akciófilm

STORY TV
13.30 Jim szerint a világ  14.30 Fapados történetek 15.00
Álomhajó – Bora Bora 17.00 A Vatikán ügynöke 18.00 Foyle
háborúja 20.00 Downton Abbey 21.00 Szerelem a Fehér Ház-
ban. Am. film 23.15 Ami a szexet illeti.

13.00 Harry Potter és a Főnix Rendje. 15.35 X-Men 2. 18.15
Az 57-es utas. Am. akciófilm 20.00 A szövestég. Ang.–cseh–
am.–ném. akciófilm 22.10 Véres gyémánt. Am. akcióthriller

VIASAT
6.50 Topmodell leszek! 7.45 A nagy házalakítás 8.45 Candle-
fordi kisasszonyok  10.55 Az étterem harcosai – Wine Dining
1.  11.25 Trendközelben, 54. 11.55 Sztárkoktél, 5. (ism.) 12.25
Fészkes fenevadak. Am.-ang. film 14.25 Csapás a múltból Am.
vígjáték 16.40 Angyalok városa  18.55 Szeretem a testem II.,
13. 20.00 CSI: A helyszínelők XII. Am. sor., 274. 21.00 CSI: New
York-i helyszínelők VIII. Am sor., 180. 22.00 Töketlenek. Am.-
kanad.vígjáték 23.55 Veszélyes vágyak vonzásában Am. krimi

STV :1
6.55 Rajzfilmek gyerekeknek 8.30 Kamélia mesék, 2. 9.05 Da-
razsak a kaptárban.  9.35 Horgászmagazin 10.05 Földünk fe-
lülnézetből11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben
11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés a hivata-
lokban 13.35 Titkok kertje 15.20 Méretre szabott halál  16.55
Topsztár extra Eva Pilarová 17.45 Fő, hogy szeretjük egy-
mást 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.10 A kaméliás hölgy
23.20 Sporthíradó 23.30 Titkok kertje 

STV :2
9.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája10.00 Szürke köd Té-
véfilm 11.00 Apokalipszis – A második világháború, 6. (ism.)
12.20 Lyukas zseb Mesejáték 13.10 Egyházi magazin 13.35 A
szó (ism.) 13.40 Univerzum: Havazik és havazik Dok.film 14.45
57. Východnái Folklórfesztivál 15.45 Őrangyalok 16.15 Famí-
lia. Magazin 16.50 Jánošík 21. Dokujáték 17.15 Jánošík. Az első
játékfilm rekonstrukciója 18.30 Esti mese 18.40 Talkshow
gyerekeknek 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 20.00 Do-
kumentumfilmklub. Elfelejtett nők. Indiai–kanad. dok.film
20.50 Lefújva 21.20 Éjszaka az archívumban 22.20 Művészet
2013

MARKÍZA
6.30 Forma-1. Ausztrál Nagydíj 9.30 A kis Herkules 3D Am.
kalandfilm 11.15 Csúcsfomrában 3. 13.00 Testre szabva Poli-
tikai vitaműsor 13.45 Mr. Bean 14.20 Krokodil Dundee 2 16.50
Lara Croft: Tomb Raider.  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Időjárás 20.20 Szupersztár 23.35 Spancserek

JOJ
6.20 A dzsungel könyve 2. 8.10 Garfield 3 9.50 Fantasztikus
torták  10.50 Hol volt, hol nem volt  11.50 A hidegsebész.
12.50 Minden kút Rómába vezet. 14.50 A múlt csapdájában.
17.00 Viszlát, Szlovákia! 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi hír-
adó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30 James Bond: Casino
Royal Am. thriller 23.30 Halálos hallgatás Am. horror

CSütöRtöK, március 1� SzOmBAt, március 16 vASÁRNAp, március 17
M1

6.55 Ma reggel 9.00 A haza minden előtt 10.30 Nemzeti ünnepség a
Múzeumkertben 13.05 Hírek 13.10 XX. századi költők a XIX. századról
13.40 Vers mindenkinek 13.45 1848. március 15. – A beavatások kora
14.15 Haraszthy …az első magyar világsztár 14.55 Ghymes 30 Fényév
Lemezbemutató koncert 16.10 Az Országgyűlés védelmében 16.40 A
kőszívű ember fi ai I-II. 19.30 Híradó este, sporthírek 20.00 Sporthí-
rek 20.05 Időjárás 20.15 Pillangó. Magy. film 22.00 Bánk bán

M2
6.00 Magyar népmesék 6.30 Rajzfilmsorozatok 10.50 Világszép nád-
szálkisasszony. Színházi közvetítés 12.00 Zene gyerekeknek 12.25
Háry János Magy. rajzfilm 13.25 Égigérő fű Magy. film 15.00 A di-
csekvő varga Magy. meejáték 15.50 Magyar népmesék 16.00 Mesék
mátyás királyról 16.05 Kemény Henrik Bábszínháza Csodaláda 16.40
Zene gyerekeknek 16.45 A fantasztikus nagynéni. Magy. tévéfilm,
2/1–2. 18.00 Rudi, malac a családban 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó
20.35 Petőfi , 6/5–6. 22.45 Föltámadott a tenger. Magy. film

DUNA
7.20 Szerelmes földrajz 8.00 A szabadság aszszonyai  8.45 Használni,
s nem ragyogni akarok! 9.05 Élő népzene 9.35 Székely Golgota Papp
Kincses Emese rock-operája Csíksomlyón 11.00 Unitárius istentiszte-
let 12.00 Híradó 12.10 Ezernyolcszáznegyvennyolcba... – Kobzos Kiss
Tamás énekel 12.25 Hungária Kávéház  13.00 Kívánságkosár 15.00 A
Hídember 17.20 Egy ünnep születése – Március 15. utóélete 18.00
Híradó, sport 18.35 Ünnepi stúdió 20.10 Egy magyar nábob Magyar
film 21.40 Kultikon különkiadás. Kossuth-díjak átadása 22.10 Du-
nasport 22.15 Éljen a magyar szabadság! – ünnepi zenei összeállítás

6.00 TV2-matiné 9.35 Bajkeverő majom: boldog karácsonyt majom
módra! Am. rajzfilm 10.35 Kung Fu Panda ünnepe 11.05 Sky Kids –
Az ég lovagjai. Am. kalandfilm 13.00 Szabadnak született 2.  14.50 Az
Ezüst-tó kincse  16.55 Elvitte a víz. Am.– ang. anim. vígjáték 18.30
Tények 19.00 Indiana Jones és a kristálykoponya királysága 21.25 Az
Amazonas kincse 23.25 Út a szívhez Új-zélangi–ang. filmdráma

7.00 Kölyökklub. Benne: Dóra, a felfedező; Don Kojot és Sancho
Panda kalandjai; Szilveszter és Csőrike kalandjai; Babar; Frédi és Béni,
avagy a kőkorszaki buli; Hupikék törpikék; Garfi eldshow; Kungfu
Panda – A rendkívüliség legendája; Ez kész! Pénz! 10.30 Míg a halál el
nem választ IV., 11. 11.35 Szabadság, szerelem. Am. vígjáték 13.45
Hook. Am. film 16.30 Aranyeső Yuccában. Ol. vígjáték 18.30 RTL hír-
adó 18.55 Ausztrália. Am. kalandfilm 22.05 Mint a tűz. Am. akciófilm

STORY TV
12.30 Született feleségek 13.30 Gordon Ramsay 14.30 Jákob rabbi
kalandjai. Fr.–ol. vígjáték 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája 18.00 Columbo: Elfelejtett hölgy. Am. krimi
20.00 Hanta-palinta 22.00 Hegylakó 0.15 Jim szerint a világ II., 24.

14.25 Rendőrakadémia 5 16.15 A maszk. Am. akcióvígjáték 18.15 Taxi
3. Fr. akcióvígjáték 20.00 A sötét lovag. Am.–ang. thriller 23.00 Má-
sodpercekre a haláltól. Am. akciófilm

VIASAT
6.20 Gyilkos sorok  8.25 A nagy házalakítás  9.20 Love Story 11.25 A
dadus 12.30 Christine kalandjai 13.00 Jóbarátok 13.30 Beethoven 2.
Am. vígjáték 15.35 Bolondos dallamok – Újra bevetésen.  17.30 Sztár-
koktél 17.35 Csapás a múltból Am. vígjáték 19.50 Sztárkoktél 19.55
Carrie naplója 20.55 Kertvárosba száműzve 21.25 Mátrix. 

STV :1
7.30 Híradó, sporthírek 8.30 Galileo 9.10 Párbaj 9.40 Családi vetél-
kedő 10.25 A körzet 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Gasztromóniai kalauz 14.15 Kachora 15.10 Quinn dok-
tornő 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem  17.15 Galileo
17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45
Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Poplegendák.  22.10 A Keresztapa II.

STV :2
9.00 A tudomány története 9.50 A tudomány spektruma 10.15 Ro-
mamagazin 10.45 Fókusz 11.20 A természet közelről 11.50 Élő kör-
kép 12.10 Folklórműsor 12.40 Anya tudja a legjobban 13.05 Lámpa
alatt 15.40 Labdarúgó Európa Liga - összefoglaló 16.05 Szemtől
szemben 16.35 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00
A hegyekben 18.30 Esti mese 18.40  Štiavnické Bane 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 20.00 Dél-Afrika felfedezése.20.50 Família
21.25 Egy nap 21.50 Sporthíradó 22.05 Tokió. Fr.–jap.–délkoreai–
német. film

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Forró vér 10.50 Gyermeket ve-
gyenek. Am.-kanad. film 12.40 Rex felügyelő 1813. 13.40 Döglött
akták. 14.35 Monk15.30 Alf  16.00 NCIS VII.  17.00 Híradó 17.25 Refl
ex 17.55 Forr a bor  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás
20.20 Csúcsformában 3 22.10 Veszélyes ember Am. akcióthriller

JOJ
6.15 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.55 Panelházi történetek 11.00
Álom/ház 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Szójáték 15.00
Panelházi történetek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi
történetek 21.30 A legjobb szlovákiai torták 23.00 A szexi triói 

pÉNtEK, március 1�
„Gyorsan telnek az évek, s immár 65 éves lettél,
Mosolyoddal, jókedveddel sok-sok örömet szereztél!
Nem is kívánunk mi ennél szebbet,
Csak nagyon sok boldog, ilyen szép évet!“

Március 15-én ünnepli 
65. születésnapját 

Varga Gizella 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából jó 
egészséget, boldogságot 

kívánunk, köszönjük 
a sok jót, amit értünk tettél:

Az egész család.

„Nemes szép élethez nem 
kellenek nagy cselekedetek. 
Csupán tiszta szív és sok-sok 
szeretet.“

Márciusban ünnepli 
60. születésnapját 

Rumi Mária 
Komáromban.

E szép kerek évforduló 
alkalmából szívből köszönti őt

szerkesztőségünk.

Március 1-jén ünnepelte 
20. születésnapját 

Maticska Éva 
Komáromban.

Köszöntik őt és sok 
puszit küldenek: anyu, apu, mama,
köri, bratyó és Karolina, valamint

szerelme Nikolasz és családja.

Március 2-án ünnepelték 
2. születésnapjukat  
Váczy Danika

és Dórika és március 11-én 
ünnepli 8. születésnapját 

Váczy Klaudika.
Köszöntik őket és 

kívánnak nekik vidám
gyermekkort: anyu-
kájuk, apukájuk és az

egész rokonság.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“

Himler Szofikának 
(Kulcsod) 

3. születésnapja 
alkalmából szívből 

gratulálunk: szüleid, 
nagyszüleid, dédszüleid, 

keresztszüleid.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a szülinapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“

Március 14-én ünnepli 
1. születésnapját 

Kollár Ábel Tanyon. 
Szívből gratulálnak: 
szüleid, nagyszüleid Tanyról és
nagybátyáid Marián és Erik.

„Megint egy évvel öregebb lettél, 
A mosásban kicsit összementél.
De ne búsulj, jön még télre tavasz, 
20 éves is csak egy évig maradsz!”

NYERTESEINK
Februári keresztrejtvényünk
nyertese Nagy Erzsébet
Búcsról. Nyereménye fél
éves Delta előfizetés!

• • •
Március 16-án a magyar sza-
badságharc 165. évforduló-
jának alkalmából Perbetén
ünnepi koncertet ad a P. Mo-
bil! Páros belépőjegyet nyer-
tek a P. Mobil együttes per-
betei koncertjére: Bartoš Má-
ria (Perbete), Domonkos Pé-
ter (Bátorkeszi); Nagy And-
rea (Nagymegyer). Helyszín:
Teledom Kultúrközpont, Per-
bete. Időpont: 2013. március
16., 20.00 óra. További fellé-
pők: Nautilus, M-Rock. A
jegyeket a helyszínen vehetik
át. Gratulálunk!

Fehér József (Eperjes Károly), a tehet-
séges parasztgyerek a '30-as évek vé-
gén bekerül az egyetemre. Magyary pro-
fesszor diákja lesz és egy életre elköte-
lezi magát a professzor eszméi mellett.

A tanítványok • 21.05 • DUnA TV

Indiana Jonesnak (Harrison Ford), a ka-
landos kedvű régésznek ajánlatot tesz egy
Mutt nevű ifjú: ha segít neki egy személyes
ügyben, akkor megszerezheti a történelem
leglátványosabb régészeti leletét.

Indiana Jones és a kristálykoponya 
királysága • 19.00 • Tv2
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www.chevrolet.sk   Info 0800 606 607
Chevrolet Cruze  – kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,5-7,4 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 117-174 g/km. Chevrolet Orlando  – kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,3-7,9 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 139-186 g/km. 
A feltüntetett kínálat a Cruze és Orlando kiválasztott modelljeire érvényes a Chevrolet Finance felhasználása esetén.

HoFFER, s.r.o.
Bratislavská cesta 1798, 945 01  komárno, 

tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk

Hatchback egészíti ki a díjazott sedant 
több mint 1,5 millió ügyfél
El. irányítható elülső ablakok   6 airbag, ABS
Elektronikus menetstabilizátor (ESC)
Rádió CD-vel, MP 3 lejátszóval
távirányítható központi zár
A kormány és az elülső ülések magassági 
állíthatósága

A legmegfelelőbb idő új Autó 
vásárlásárA? ÉPPen most!
győződjön meg rólA!

FinAnSzíRozáS
nEgyEDRéSzEnként Az áR EMEléSE nélkül,
éS kEDvEzMény EgéSzEn 2 530 €-ig!

Családi gépkocsi modern dizájnnal
7 ülés három sorban (6 airbag, ABS)
Elektronikus menetstabilizátor (ESC)
Rádió CD-vel, MP 3 lejátszóval
A sofőrülés magassági állíthatósága
El. irányítható elülső ablakok

CHEVROLET CRUZE

CHEVROLET ORLANDO



Kézilabda

Röplabda

Kosárlabda

SPORT
Két fordulóval a vége előtt már bajnok a VK Spartak 
Nem mindennapos sportél-

ményben volt részük azoknak,
akik múlt szombaton ellátogattak
a Komáromi Városi Sportcsar-
nokba. A Spartak férfi röplabdázói
ugyanis saját közönségük előtt, két
fordulóval a bajnokság befejezése
előtt szerették volna megünnepelni
újabb bajnoki címüket az I. ligában.
A bajnoki cím megszerzéséhez és
az extraligába való feljutásért ját-
szott selejtező-tornákon való rész-
vételhez egyetlen győzelemre volt
szükségük, amit a fiúk parádésan
teljesítettek, sőt, egy további győ-
zelmemmel alá is támasztottak. 

Mintegy 150 néző volt kíváncsi
ezekre a kétségkívül izgalmas,
sportszempontból magas színvonalú
találkozókra. Annak ellenére, hogy
Németh Ödön edzőnek több játé-
kosa is sérülésekkel bajlódik, sikerült
olyan csapatot pályára küldenie,
amely egy pillanatig nem hagyott
kétséget afelől, hogy az I. liga nyu-
gati csoportjának legjobb csapatát
láthatjuk magabiztosan menetelni a
selejtezők felé. Pedig, az ellenfél

sem volt akármilyen, hiszen a po-
zsonyi rendőrök tartalékcsapata az
extraligában is nagy valószínűséggel
megállná a helyét. 

Eredmények:
VK Spartak Komárom – VKP Po-

zsony „B” 3:0 (16, 26, 11)
és 
VK Spartak Komárom – VKP Po-

zsony „B” 3:2 (-18, 17, 14, -21, 9)
Mi következik ezután? Nos, a csa-

pat még négy bajnoki mérkőzést ját-
szik a következő két fordulóban.
Ezen a hétvégén Vágújhelyen lép

pályára két mérkőzés erejéig, majd
március 23-án, szombaton, hazai
csarnokban fogadja a második
helyre esélyes pozsonyi Remidon
csapatát. Ez a négy mérkőzés ki-
váló felkészülési lehetőséget nyújt a
két selejtező tornára, amelyeket
előbb április 6-án és 7-én Privigyén,
majd április 13-án és 14-én Komá-
romban rendeznek meg. A komá-
romi csapat mellett Privigye, Szob-
ránc és Zsolna vesznek részt a se-
lejtező tornákon. 

Hogyan látja az esélyeket Németh

Ödön, a komáromiak mestere? „Har-
madízben próbáljuk meg a feljutást,
és bár az ellenfelek nagy erőt képvi-
selnek, azt is látni kell, hogy a komá-
romi férfi röplabdázás történelmének
folyamán, még ilyen erős csapatunk
nem volt. A privigyei tornán már sok
mindenre fény derülhet, bízom
benne, hogy az általunk rendezett
tornának még lesz tétje, és a komá-
romi szurkolók is kitesznek magukért
úgy, ahogy azt az utóbbi mérkőzése-
ken tapasztaltuk” – mondta el la-
punknak Németh Ödön.     

Nők I. liga

Hazai győzelem a rangadón

Csallóközaranyos –
Naszvad/ímely 20:14 (10:6)

Góldobók: Szabó és
Turza 5-5, Zakál és Gőgh 3-
3, Gál, Kasznár, Švec-So-
mogyi és Behinská 1-1 –
Haris E. 6, Erdei 3, Šula-
nová és Molnár A. 2-2, Oláh
1. 

A 12. fordulóban:
Naszvad/ímely – Sereď

30:24 (11:12)
Hazai góldobók: Bízik 17,

Klučková 6, Haris E. 3, Šu-
lanová 2, Szabó és Bure-
šová 1-1. 

A bajnokságban most
háromhetes szünet követ-

kezik, bár a Naszvad/Ímely
ezen a hétvégén egy elha-
lasztott, majd egy előre-
hozott mérkőzésen pá-
lyára lép. Szombaton Mi-
chalovcén játsszák le a 10.
fordulóból elhalasztott ta-
lálkozót, majd vasárnap
Kassán vendégszerepel-
nek. 

Nők II. liga
A 14. fordulóban: 
Hlohovec – Gúta 21:19

(8:8)
Vendég góldobók: Haris

E. 5, Navrátilová K. 4, Haris
S. 3, Csente K. és Néveri 2-
2, Bogár, Kiss és Sladká 1-1. 

A 15. fordulóban: 
Gúta – Érsekújvár 35:24

(17:12)
Hazai góldobók: Szabó

8, Bogár 7, Kiss és Navráti-
lová K. 4-4, Néveri 3, Haris
S., Bartanusz és Csente 2-
2, Haris E., Navrátilová T. és
Sladká 1-1.  

A 16. fordulóban: 
Čadca – Gúta 25:13

(15:8)
Vendég góldobók: Kiss

4, Navrátilová K. , Navráti-
lová T., Bogás és Szabó 2-2,
Sladká 1. 

Ezen a találkozón, ame-
lyet a gútaiaknak tulajdon-

képpen hozniuk kellett
volna, teljesen csődöt mon-
dott az összjáték, a csapat
eddigi „gólbiztos” játékosai
rendre hagyták ki a ziccere-
ket. Egyedül a kapus Csente
Alexandra váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, aki
több góltól is megmentette
csapatát. „A 13 gól néha egy

félidőre is kevés, nem még a
mérkőzés megnyeréséhez.
A minket sújtó játékvezetői
„tévedések” ellenére azt kell
mondanom, hogy a hazaiak
megérdemelt győzelmet
arattak” – mondta el lapunk-
nak mérkőzés után Miroslav
Zolnai, a gútaiak szakveze-
tője.    

Remek mérkőzést vívott régiónk két elsőligás csapata a Kóczán Mór Sportköz-
pontban. A mintegy 300 néző az első sípszótól kezdődően élvezetes, sportszerű

mérkőzést látott, melynek végén a hazai csapat örülhetett a győzelemnek. Az már a
találkozó elején világos volt, hogy nem lesz egy „hálószaggató” mérkőzés, hiszen az
első találat a mérkőzés 5. percében született a vendég Oláh révén, aki sajnos, nem
sokkal később sérülést szenvedett, így számára korán véget ért a mérkőzés. Ami dön-
tőnek bizonyult, hogy a vendégek a mérkőzés folyamán tíz ordító ziccert is kihagy-
tak, persze, ebben „ludas” volt a hazaiak hálóőre Balla Ilona is, aki szinte lehetetlen
helyzetekben is hárított. Túl azon, hogy kivédett két hétméterest, nagyon sok akció-
nál szinte őrületbe kergette a vendégek góldobóit, illetve az azzal próbálkozókat. A
másik fontos tényező, hogy a vendégek eléggé görcsösen játszottak, míg a hazai lá-
nyok szárnyaltak, jobban áhították a győzelmet, de lelkesedésből is jelesre vizsgáz-
tak. Mindezt figyelembe véve, győzelmük teljesen megérdemelt. 

Haris Edina (Naszvad/Ímely)
hat gólt szerzett csapatának

A mérkőzés hőse, Balla
Ilona (Csallóközaranyos)

Az ötgólos hazai Turza Szilvia és Szabó Julianna 



RÉGIÓBAJNOKSÁG
Galánta – KFC 0:1 (0:0),

Mészáros
Kellemes meglepetés volt

a lilák fiataljainak és erősí-
téseinek teljesítménye. Míg
az első félidőben kiegyenlí-
tett játék folyt a pályán, a
másodikban már a KFC do-
minált. Mészáros gólja után
még Uzola és Kósa kerül-
tek kecsegtető helyzetekbe,
de ezek kimaradtak. A mér-
kőzés végén azonban ezt
már senki nem bánta, hi-
szen a decemberben pad-
lóra kerülő klub – hála né-
hány lelkes vezetőnek – is-
mét él, és ott folytatja, ahol
a krízis előtt abbahagyta.   

További eredmények: P.
Bystrica – Domaniža (elha-
lasztva, március 20.), Ska-
lica – N. Ves n./V. 4:1, To-
poľníky – V. Ludince 2:1, L.
Rovne – J. Bohunice (elha-
lasztva, március 28), Palári-
kovo – Gabčíkovo 1:0, Ne-
ded – Šúrovce 0:2, Beluša –
Bánovce n/V. (elhalasztva,
március 28.)

IV. LIGA
Gúta – Nagymegyer 0:2

(0:1), Piszár, Zuzula (öngól)
Inkább taktikai harc,

mintsem látványos mérkő-
zés zajlott a Gőgh Kálmán
Stadionban. A vendégek
ugyan pontosabban ado-
gattak, viszont a nagyobb
lelkesedés inkább a haza-
iak oldalán volt. „Két óriási
védelmi hiba döntött, a já-
ték képe alapján semmi-
képpen nem érdemeltünk
volna győzelmet, de a dön-
tetlen eredmény igazságo-
sabb lett volna” – mondta
el lapunknak Máte Tibor
klubelnök. 

ČFK – ímely 0:0
A fiatal játékosokkal pá-

lyára lépő ímelyiek jó mecs-
cset játszottak Nyitrán, sőt,

több mint egyenrangú ellen-
felei voltak a hazaiaknak.
Külön figyelmet érdemel Ba-
logh Tamás teljesítménye a
vendégek kapujában.  

Tobábbi eredmények:
Želiezovce – V. Lovce 0:4,
Šurany – Močenok 1:0, Vra-
kúň – Štúrovo 2:1, Váhovce
– N. Život 0:1, Dvory n/Ž. –
H. Vrbica 4:2, DAC „B“ –
ViOn „B“ 4:0.    

V. LIGA – KELETI CSOPORT
Podhájska – Csallóköz-

aranyos 5:3 (3:1), Csonka
N. 2 (1-11 m), Lelkes T.

A gólokban gazdag talál-
kozón nem vallottak szé-
gyent az aranyosiak, akik
becsülettel küzdöttek a mér-
kőzés egész folyamán. Az
öt kapott gól ugyan sok, de
idegenben hármat lőni, az
sem kis teljesítmény. És ak-
kor, egy meg nem adott gól
és egy meg nem adott bün-
tető is a mérkőzés króniká-
jához tartozik.  

Szentpéter – Tardos-
kedd 2:0 (1:0), Vida E. (11
m), Bódis

Egészen kiváló mérkőzé-
sen „gáncsolták el” a lista-
vezetőt a szentpéteriek. Az
a csapat, amelyben nyolc
helyen is változás történt a
téli felkészülés alatt, most
leckét adott a tardoskeddi-
eknek. Bódis óriási gólja rö-
viddel a mérkőzés befeje-
zése előtt, pedig egekig kor-
bácsolta a hazai szurkolók
örömét.

Ógyalla – Marcelháza
2:0 (2:0), Berecz, Czinger
Z. (11 m)

A nem túl magas színvo-
nalú mérkőzés első félide-
jében a hazaiak, míg a má-
sodikban inkább a vendé-
gek játéka dominált. A ha-
zaiak első helyzetüket gólra
váltották, ami talán túlzottan
is megnyugtatta játékosait,
és ekkor jöttek a vendég

helyzetek. Mivel azonban
egyet sem tudtak gólra vál-
tani, maradt az első félidei
eredmény. 

Naszvad – Tolmács 5:2
(2:1), Molnár A. 2, Molnár
T., Varga, Matúš

Nagyon jó mérkőzést lá-
tott a hazai szurkolótábor, a
messze nem olyan rossz
erőt képviselő, nagyon szí-
vósan küzdő tolmácsiakkal
szemben. A Konc és Pász-
tor nélkül pályára lépő ha-
zaiak így is teljesen megér-
demelt győzelmet arattak.

További eredmények:
Bešeňov – szabadnapos
volt, Kalná n/Hr. – D. Ohaj
0:0, Čaka – Bánov 2:1, Ko-
zárovce – Komjatice 3:1. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT
Ekecs/Apácaszakállas –

Šoporňa 0:1 (0:1), Kovács
(öngól)

Tovább ül a fociátok az
ekecsieken. Ezen a találko-
zón is minden szempontból
felülmúlták ellenfelüket,
mégis vesztesként kellett el-
hagyniuk a pályát. Egy ki-
hagyott büntető, és temér-
dek gólhelyzet – mindez hi-
ába. És erre jött egy öngól,
amely mindent eldöntött.

TERüLETI BAJNOKSÁG
Hetény – Šrobárová 4:1

(2:0), Lucza 2, Andruskó,
Csintalan I. – Cabada 

A hazaiak szinte végig fö-
lényben játszottak, és a má-
sodik félidő elején 3:0
arányban vezettek. A ven-
dégeknél nagyon meglát-
szott, hogy a tél folyamán
több jó játékosuk is távozott,
mert nem sok épkézláb ak-
ciót vezettek ezen a mérkő-
zésen. Volt ugyan néhány
percük, amikor a hazaiak
térfelén adogattak, de külö-
nösebb veszélyt azok kapu-
jára nem jelentettek. A hazai
győzelem tehát ilyen arány-
ban is teljesen megérde-
melt. 

Madar – Izsa 0:2 (0:1),
Kurucz, Vörös

Az első félidőben egyér-
telműen a vendégek voltak
jobbak. A másodikban
ugyan rákapcsoltak a haza-
iak, jó félórára beszorították
ellenfelüket, de gólt nem si-
került elérniük. Az izsaiak
győzelme így is megérde-
melt.

Dunamocs – Perbete
2:3 (2:1), Pálik, Šulák –
Sýkora, Káplócky, Méhes

Nagyon jó, változatos

mérkőzésen született ez az
eredmény. A vendégek 
vezető góljára kétszer is vá-
laszoltak a hazaiak, de a
második félidőben a nagy el-
án nal játszó perbeteiek is
tudtak fordítani, ami megér-
demelt győzelmüket ered-
ményezte. 

Pat – Búcs 2:4 (0:2),
Markovics, Lakatos K. –
Varga 3, Kovács

Nagyon elaludták a mér-
kőzés elejét a hazaiak, amit
a rutinos vendégek annak
rendje s módja szerint bün-
tettek is. A hazaiak 0:4 után
kezdtek többet támadni, de
erejük egyre fogyott, és a fi-
atal búcsi csapat állta a sa-
rat és megérdemelten győ-
zött. 

Dulovce – Gúta „B” 2:0
(1:0), Habara M., Habara R.

A remek mérkőzésen
ugyan a vendégek uralták a
középpályát, de támadá-
sokban a hazaiak voltak ak-
tívabbak, akik két helyzetü-
ket ki is használták.  

Ekel – Tany 3:0 (1:0),
Ódor, Blaho, Filko 

Nehéz dolga volt a lista-
vezetőnek, hiszen a vendé-
gek teljes csapatukkal vé-
dekeztek, és ilyenkor bizony
nem könnyű dolog a góllö-
vés. Ennek ellenére három-
szor sikerült úgy, hogy a 90
perc alatt a vendégek meg
sem közelítették a hazaiak
kapuját. 

Bátorkeszi – Lakszakál-
las 6:0 (3:0), Cséplő Z. és
Száraz 2-2, Barton, Németh

„Tévedés ne essék, a

vendégek sokkal jobb be-
nyomást keltettek, mint
ahogy az eredmény mu-
tatja. Főleg az első félidő-
ben mentek előre a vendé-
gek fürge csatárai, de aztán
a jobb erőnlét döntött. Szép
jövőt jósolok ennek a rokon-
szenves laki csapatnak” –
mondta el lapunknak Szalai
Gábor, a hazaiak klubel-
nöke. 

FK Activ – Keszegfalva
4:2 (2:0), Sedlár, Ondič,
Latta, Keller – Budai, Csep-
reghy (11 m)

Magas színvonal, eddig
szokatlanul szép számú
szurkolótábor, változatos-
ság és remek egyéni telje-
sítmények. Ez jellemezte a
mérkőzést, amelyen mind-
két csapat jó teljesítménnyel
rukkolt elő, és a hazaiak
csak harmadik góljuk után
nyugodhattak meg.

TERüLETI BAJNOKSÁG 
– II. OSZTÁLY 

Megyercs – Nagysziget
3:0 (1:0), Nagy I. 2, Szo-
boszlai

Nemesócsa – Csicsó
2:0 (0:0), Kósa, Cseh J.

Őrsújfalu – Dunarad-
vány 6:1 (2:0), Molnár R. 3,
Kelle 2,Klimčík - Križan

Ifjúságfalva – Bogyarét
0:0

Marcelháza „B” – Bo-
gya/Gellér 3:0 (2:0), Vider-
man, Obložinský M., Mar-
cinkó 

Martos és Vágfüzes/Kava
– szabadnaposak voltak.

Labdarúgás

Hétvégi focimenü

Kosárlabda RÉGIÓBAJNOKSÁG
1. Šúrovce 16 11 3 2 33:20 36
2. P. Bystrica 15 10 4 1 35:15 34
3. Komárno 16 8 5 3 29:18 29
4. Palárikovo 16 7 6 3 22:16 27
5. Skalica 16 7 5 4 31:19 26
6. Topoľníky 16 8 1 7 20:29 25
7. L. Rovne 15 6 5 4 26:15 23
8. V. Ludince 16 6 4 6 20:21 22
9. Galanta 16 6 3 7 27:23 21

10. Gabčíkovo 16 6 2 8 19:23 20
11. Bánovce n/B. 15 6 2 7 12:17 20
12. J. Bohunice 15 5 3 7 22:25 18
13. Domaniža 15 5 1 9 18:31 16
14. Beluša 15 3 6 6 14:18 15
15. N. Ves n/V. 16 1 5 10 8:27 8
16. Neded 16 1 3 12 15:34 6

IV. LIGA
1. V. Meder 16 10 3 3 45:18 33
2. Vion „B" 16 9 5 2 43:21 32
3. Vrakúň 16 9 4 3 29:16 31
4. V. Lovce 16 8 3 5 28:20 27
5. Dvory n/Ž. 16 8 3 5 32:27 27
6. Močenok 16 8 2 6 31:24 26
7. Šurany 16 8 2 6 24:20 26
8. N. Život 16 7 3 6 23:19 24
9. Kolárovo 16 7 2 7 18:17 23

10. Štúrovo 16 6 4 6 27:25 22
11. Čfk Nitra 16 5 6 5 24:23 21
12. Želiezovce 16 6 3 7 15:27 21
13. DAC „B" 16 4 5 7 19:20 17
14. Váhovce 16 3 2 11 15:41 11
15. Imeľ 16 2 4 10 14:45 10
16. H. Vrbica 16 2 1 13 18:42 7

V. LIGA
1. Tvrdošovce 15 10 2 3 53:17 32
2. Hurbanovo 15 9 2 4 32:17 29
3. Kalná n/Hr. 15 9 1 5 34:12 28
4. Bánov 15 9 1 5 24:21 28
5. D. Ohaj 15 6 6 3 22:22 24
6. Kozárovce 15 5 7 3 32:21 22
7. Nesvady 15 6 3 6 32:24 21
8. Bešeňov 14 6 1 7 25:34 19
9. Komjatice 15 5 3 7 31:35 18

10. Čaka 15 4 6 5 25:30 18
11. Marcelová 15 5 3 7 20:29 18
12. Podhájska 15 4 4 7 30:32 16
13. Sv. Peter 15 5 1 9 21:60 16
14. Tlmače 15 4 2 9 24:39 14
15. Zlatná n/O. 15 4 0 11 29:41 12

TERüLETI BAJNOKSÁG
1. Ekel 16 14 2 0 64:9 44
2. Perbete 16 9 5 2 36:19 32
3. Gúta "B" 16 9 2 5 41:29 29
4. Dulovce 16 9 1 6 36:30 28
5. Búcs 16 8 2 6 27:24 26
6. Šrobárová 16 8 2 6 32:33 26
7. Bátorkeszi 16 6 4 6 26:23 22
8. Keszegfalva 16 6 3 7 32:29 21
9. Izsa 16 5 6 5 24:22 21

10. Fk Activ 16 6 2 8 34:43 20
11. Madar 16 6 1 9 23:36 19
12. Dunamocs 16 5 3 8 39:47 18
13. Hetény 16 5 2 9 25:25 17
14. Lakszakállas 16 5 1 10 26:43 16
15. Tany 16 4 1 11 25:52 13
16. Pat 16 3 3 10 24:50 12

TERüLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Nemesócsa 12 11 1 0 42:5 34
2. Marcelháza „B" 12 10 1 1 49:13 31
3. Őrsújfalu 12 7 1 4 42:15 22
4. Dunaradvány 12 7 0 5 35:25 21
5. Megyercs 12 7 0 5 22:24 21
6. Nagysziget 12 5 3 4 19:16 18
7. Bogya/Gellér 12 5 1 6 24:36 16
8. Csicsó 12 3 3 6 17:31 12
9. Vágfüzes/Kava 11 3 1 7 24:29 10

10. Martos 11 2 3 6 17:39 9
11. Ifjúságfalva 12 0 4 8 8:28 4
12. Bogyarét 12 0 4 8 8:46 4
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AKomáromi Kajak-kenu Klub a gyorsasági sík-
vízi kajak és kenu egyik legsikeresebb szlovákiai

klubja. A 2012-es évben több mint 60 versenyzője a
legkisebbektől a veteránokig a Szlovák Kupában
megvédte második helyét. A Szlovák Bajnokságban
együtt 26 bajnoki címet szereztek, amit még meg-
toldottak 34 második és 27 harmadik helyezéssel. 

A juniorok és 23 évesek Európa-bajnokságán öt ver-
senyzőnk vett részt, Demin Viktor a 23 évesek verse-
nyében a K4 tagjaként 1000 méteren bronzérmet szer-
zett, a 18 éves Lőrincz Balázs a 200 méteres döntőben
az előkelő hetedik helyet szerezte meg. 

A szegedi Olimpiai Tehetségek Versenyén a 16 éves
Szokol Dániel és Adam Botek értek el figyelemreméltó
eredményeket, akik a döntőben a hetedik helyen fejez-
ték be a versenyt.  

Ezeket az eredményeket nem lehetett volna elérni a
versenyzők és edzők kemény munkája, valamint a klub-
vezetés, a szülők és a támogatók hathatós segítsége
nélkül.  Természetesen, ezek az eredmények azoknak
az érdeme is, akik az előző évben adójuk két százalé-
kával támogatták a klub tevékenységét. Ezúton is kö-
szönetünket fejezzük ki támogatásukért. 

Ebben az évben újra kérjük segítségüket. Adójuk két
százalékával Önök is nagy mértékben hozzájárulhat-
nak tehetséges sportolóink fejlődéséhez, azok újabb si-
kereihez. Kérjük, támogatásuk megadása mellett, hívják
fel rokonaik, barátaik és ismerőseik figyelmét is erre a le-

hetőségre, ezzel is hozzájárulva a fiatal tehetségek fej-
lődéséhez városunk egyik legsikeresebb sportklubjá-
ban.

Köszönjük, és szeretettel várjuk Önöket versenyein-
ken! 

Kajak & Kanoe Klub Komárno
Župná 18, 945 01 Komárno
Občianske združenie – Polgári Társulás
IČO/SID: 00609153
Banka: VÚB Komárno
Č. ú.: 10437-142/0200
www.kajakkomarno.sk  

Újabb két vereséget szenvedtek el idegenben a
komáromi kosarasok, ami ugyan nem ad okot a

„harangok félrekongatásához”, de azért a szurkoló-
kat eléggé kellemetlenül érintik.  Tény, hogy két ki-
váló csapat otthonában voltak kénytelenek fejet haj-
tani a piros-fehérek, persze, voltak objektív okai is
ezeknek a vereségeknek, hiszen egyik mérkőzésen
sem tudta Rón edző pályára küldeni azt a csapatot,
amely bátran nekimehetett volna ellenfelének. Sérü-
lések és megbetegedések egész sora tizedelte meg
a csapatot, és bár a beteget jelentő játékosok több
esetben is pályára léptek, nem volt tőlük elvárható a
hiba nélküli teljesítmény. Reméljük, a rájátszás meg-
kezdéséig rendeződnek a sorok, és jöhetnek a min-
dent eldöntő nagy mérkőzések.  

KEDDEN
Prievidza – MBK Rieker 90:81 (26:20, 12:25, 17:21,

35:15)
Nem kezdett rosszul a komáromi csapat, hiszen az 5.

perc végén 8:14 világított az eredményjelzőn. Ennek el-
lenére a bajnoki cím védője hatpontos előnnyel zárta az
első negyedet. A második elején aztán egy újabb két-
pontos dobással nyolcra növelte előnyét, és a hazai szur-
kolók már kezdték elkönyvelni csapatuk biztos sikerét. Az
ugyan valóban meg is született, de azért nem volt annyira
egyszerű a történet. A vendégek ugyanis óriási offenzí-
vába kezdtek, és az első félidő végén már ők voltak hét-
pontos előnyben. Sőt, a harmadik játékrész végén ez az
előnyük 11 pontra duzzadt, ahonnan már elvileg nem
szabadna… És mégis! Öt perccel a találkozó vége előtt
a hazaiak 70:70-re egyenlítettek, és bár óriási szeren-
csével, de mégis győzelemre vitték a találkozót. Hazai ol-
dalon nagy volt a boldogság, a vendégeknél legalább ak-
kora a csalódás. A sport azonban ilyen… 

Pontszerzők: Harris 21, Baťka 13 – Kozlík 19, Thomp-
son 14, Šoška 13, Lowe 8, Bílik 7, Dubovský, Stevens és
Kratochvíl 6-6, Simpson 2.

További eredmények: Nitra – Inter 97:86, B. Bystrica
– Svit 110:99, Léva – Handlová 85:73. Sp. N. Ves – sza-
badnapos volt. 

SZOMBATON
Léva – MBK Rieker 82:77 (22:17, 21:22, 20:17, 19:21)
Rossz előjel volt a rangadó előtt, hogy a komáromi csa-

pat két meghatározó játékosa, Lowe és Thompson gyo-
morbántalmakra panaszkodtak. Végül ugyan vállalták a
játékot, de teljesítményük érthető módon lényegesen el-
maradt a megszokottól. Különösen Thompson pontjai hi-
ányoztak ezen a találkozón, de Bílik sem hozta a tőle el-
várt pontszámot, így a komáromi csapat inkább csak he-
lyenként közelítgetett a hazaiakhoz, de igazából dráma-
ivá tenni a mérkőzést nem tudta. Ezzel a győzelmükkel
a lévaiak megnyerték ugyan az alapszakaszt, de mégsem
vesznek részt a rájátszásban. Ahogy arról már korábban
tájékoztattuk olvasóinkat, a lévaiak korábban maguk
mondtak le a rájátszásban való részvételről, bízva a cseh
bajnokságban való rájátszás sikerében. A komáromi csa-
patnak egy győzelemre van szüksége ahhoz, hogy az
első helyről vághasson neki a rájátszásnak, vagy pedig
a nyitraiaknak kellene egyszer botlaniuk a hátralévő két
fordulóban.

Pontszerzők: Fields 23, Kemp 18 – Lowe 18, Kozlík 15,
Thompson és Šoška 8-8, Bílik, Dubovský és Stevens 7-
7, Simpson 5, Kratochvíl 2.

További eredmények: Prievidza – Sp. N. Ves 95:75,
Svit – Inter 65:70, B. Bystrica – Handlová (lapzártánk után
játszották). Nitra – szabadnapos volt. 

Ezen a héten befejeződnek az alapszakasz mérkő-
zés-sorozatai. Szerdán Besztercebányán lép pályára
a komáromi csapat, majd az utolsó fordulóban, szom-
baton, hazai csarnokban fogadja Svit csapatát.

Támogassa adója két százalékával 
a Komáromi Kajak-kenu Klubot

Idegenben nem igazán megy a játék

FELNŐTTEK
2013. március 16. (szombat) 15 órakor: KFC – Ska-

lica (Régióbajnokság), Nagymegyer – ČFK (IV. liga),
Marcelháza – D. Ohaj (V. liga – Keleti csoport) 2013. már-
cius 17. (vasárnap) 10.30 órakor: Bogya/Gellér – Mar-
tos (Területi Bajnokság II. osztály) 15 órakor: ímely –
Nagysurány (IV. liga), FK Activ – Hetény, Keszegfalva –
Bátorkeszi, Lakszakállas – Ekel, Tany – Dulovce, Gúta „B“
– Pat, Búcs – Dunamocs, Perbete – Madar, Izsa – Šro-
bárová (Területi Bajnokság), Marcelháza „B” – Megyercs,
Bogyarét – Őrsújfalu, Dunaradvány – Vágfüzes/Kava,
Nagysziget – Csicsó, Ifjúságfalva és Nemesócsa – sza-
badnaposak lesznek. 

Ligásaink idegenben: Párkány – Gúta (IV. liga –
szombaton), Cseke – Ógyalla, Kozárovce – Szentpéter,
Tardoskedd – Csallóközaranyos. Naszvad – szabad-
napos lesz (V. liga – Keleti csoport), Pered – Ekecs/Apá-
caszakállas (V. liga – Déli csoport).

DIÁKOK – TERüLETI BAJNOKSÁG
2013. március 16. (szombat) 13 órakor: Lakszakállas

– Nemesócsa, Csallóközaranyos – Ímely, Csicsó – Madar.
Ógyalla és Keszegfalva – szabadnaposak lesznek.

A nyitányon Szentpéter oktatta a listavezetőt 
Nem sikerült rosszul a tavaszi nyitány régiónk

csapatainak szempontjából. A Régióbajnok-
ságban a komáromi lilák eloszlatták a velük szem-
beni félelmeket, és győzelemmel kezdték az újabb
KFC korszakot. A negyedik ligában várható volt a
lényegesen megerősödő nagymegyeriek sikere
Gútán, bár az nem született könnyen. Az ötödik li-
gában kétségkívül a szentpéteriek győzelme volt
meglepő a listavezető ellen, a régiórangadón pe-
dig nem bír különösebb meglepetéssel a sörgyá-
riak győzelme Marcelháza ellen. Igaz, a vendégek
itt is sok borsot törtek a hazaiak orra alá. A Terü-
leti Bajnokságban is érezhető volt, hogy sokáig hi-
ányzott a labda, mivel a legtöbb pályáról magas
színvonalú mérkőzésekről számoltak be a szak-
vezetők.
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Szép utat tudhat maga mögött
régiónk egyik legnagyobb

klubja, a Seishin Karate Klub,
amely hat település versenyzőit
foglalja magába. Keszegfalvai,
ekecsi, nemesócsai, dunaszerda-
helyi, ekeli és nagymegyeri ver-
senyzők, edzők, szülők és támo-
gatók vettek részt a jubileumi ün-
nepségen, amelyet a keszegfalvai
alapiskola tornatermében kezdtek
meg – mi sem természetesebb –
sportolással, majd a kultúrházban
folytattak az évforduló megün-
neplésével.

Övvizsgákkal kezdődött a jubile-
umi ünnepség sportrésze, amelyen
a legkisebbektől a felnőttekig vala-
mennyi korcsoportban szép előrelé-
pésről számolhatott be Markovics
János klubelnök és vezetőedző egy
személyben. Elsőként az óvodás
csoportokban edző gyermekek tettek
tanúbizonyságot előrelépésükről,
ügyességükről. Ebben a korcsoport-
ban 19 kis versenyzőnek sikerült
megszereznie az első, illetve máso-
dik övfokozatot. Őket a diákok, ifjú-
ságiak, majd a felnőttek követték,
ugyancsak remek teljesítményekkel,
de amire a legtöbben mégis vártak,
az a technikai vizsgákat követő küz-
delemsorozat volt. A pontrendszer-
ben küzdő diákok kezdték a sort,
majd következtek a felnőttek látvá-
nyos Full Contact küzdelmei. A vizs-
gák kiértékelése aránylag kellemes
feladat volt Markovics János mester
számára, hiszen összesítve 37 spor-
toló léphetett előre az övvizsgákon. 

A jubileum ünnepi része már a he-
lyi kultúrházban zajlott, mintegy 130
résztvevő jelenlétében. Valóban volt
mit ünnepelni, hiszen az elmúlt 15
évben szinte megszámlálhatatlan
érem és pontokat érő helyezés bizo-

nyítja a klub életképességét. Ami vi-
szont ettől is fontosabb, hogy több
száz fiatalt sikerült megnyerni a
sportnak, a sportágnak. 

Markovics János rövid megnyitója
és a vendégek üdvözlése után sor
került a klub 15 éves működésének
kiértékelésére, a versenyzők, edzők
és támogatók megajándékozására
és elismerő oklevelek kiosztására.  

Elismerésben részesültek Sensei
Bodó Zoltán, aki elsőként vezette be
a karate titkaiba Markovics Jánost, a
klub alapítóját, valamint Sensei Ste-
fanovics József, a jelenleg egyik leg-
sikeresebb magyarországi Kyoku-
shin Karate Klub működtetője. Kü-
löndíjjal jutalmazták azokat a ver-
senyzőket, akik évek óta magas
színvonalon képviselik a klubot. Ke-
szegfalváról Trenčík Nikolas, Mar-
kovics Ádám és Hupian Krisztína,
Nemesócsáról Cserepes Zoltán,
Ekecsről Bajcsi Adrián, Varga Hed-
vig és Bíró Balázs voltak a kitünte-

tettek. Elismerő oklevelet azok a ver-
senyzők kaptak, akik fiatal koruk el-
lenére berobbantak a sportág leg-
jobbjai közé és nagyszerűen képvi-
selték klubjukat, településüket hazai,
de külföldi versenyeken is egyaránt. 

Kitüntetett versenyzők:
Keszegfalváról: Bakoš Orsolya

Virág, Szabó Norbert, Fűri Péter, Lo-
vás Miklós, Lencse Angelika és
Unyatinszki Tímea

Nemesócsáról: Győri Gergő
Bence és Zsemlye Dávid 

Ekelről: Szabó Bálint, Szabó And-
rás és Bohos Szilárd

Ekecsről: Demeter Virág Orsolya,
Kovács Kata Zsófia, Vígh Vivien,
Gergely Márton és Bögi Róbert

Dunaszerdahelyről: Fodor Gergő
és Kósa Tamás

Nagymegyerről: Čajan Dávid és
Kulcsár Krisztián. 

Markovics János külön köszönetét
fejezte ki Lehocký Milán (Keszeg-
falva), Fekete Iveta (Ekel), Polák

László (Ekecs), Néveri Sándor
(Nagymegyer), Magyarics Gusztáv
(Nemesócsa), valamint Dr. Hájos
Zoltán (Dunaszerdahely) polgár-
mestereknek, valamint azoknak a tá-
mogatóknak és szülőknek, akik
hosszú távon hozzájárultak a klub
felemelkedéséhez. Mi sem termé-
szetesebb, az elismerésből bőven
kijutott a klub edzőinek is, akik mun-
kájukkal, lelkesedésükkel nagyban
hozzájárultak a sikerekhez. „Bíró Mi-
hály, Bíró Balázs, Hupián Krisztína,
Bödök Lóránt és Kocsis László nél-
kül nem sikerült volna felépíteni egy
ilyen nagy és virágzó közösséget” –
méltatta az edzők munkáját a klub-
elnök, majd így zárta a kiértékelést:
„Remélem, hogy a klub 20. és 25.
születésnapján is ilyen szép szám-
ban lesznek jelen a versenyzők, ed-
zők, szülők és támogatók”.

Szerkesztőségünk is további
szép sikereket kíván a jubiláló
klubnak! 

A gútaiak eredményei:
Bogár Dominika – 1. Kata, 1. Kumite 
Nagy Viktor – 1. Kata, 2. Kumite, 

1. kezdők Kata 
Forró Ákos – 3. Kata, 1. Kumite 
Kiss Tibor – 2. Kata 
Szulcsányi Anasztázia – 3. Kumite 
Forró Réka Dorina – 3. Kumite 
Forró Áron – 1. Kumite 
Szulcsányi Viktor – 2. Kumite 

Morvay Zsolt – 3. Kumite 
Veres Zsolt – 1. Kumite  
Pancza Róbert – 2. Kumite
Szulcsányi Roland – 1. Kumite 
Vontszemű Nikolasz – 3. Kumite 
Balázs Zoltán – 1. Kumite 
Angyal Zoltán – 2. Kumite 
Szabó Imre – 1. Kumite 
Varga Tünde Emese – 3. Kata kezdők 
Sasák Dávid – 2. Kata kezdők 

15 éves a Seishin Karate Klub 

Ragyogó gútai szereplés
naszvadon
Naszvadon rendezték meg a felnőttek Nyugat-szlovákiai bajnoksá-

gát, valamint a Regionális Ifjúsági Kupa harmadik fordulóját, amelyen
15 klub 167 versenyzője vett részt. A Gútai Taiyo Karate Klub vezetőed-
zője, Kiss Tibor 21 versenyzőt küldött harcba kezdőktől a felnőttekig, kö-
zülük húszan állhattak fel a dobogóra. A húsz éremből kilenc arany, öt
ezüst és hat bronz volt a gútai versenyzők remek szereplésének gyü-
mölcse, ami több mint figyelemreméltó eredmény. Mindez az éremtáb-
lázat harmadik helyét jelentette, ami arra vall, hogy a gútai klubban ki-
váló munkát folytatnak.

A gútai érmesek


